TARJOUSASIAKIRJA

25.7.2022

Anton Holding II Oy:n vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous
kaikista Avidly Oyj:n Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista

Anton Holding II Oy (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen,
”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 27 §:n mukaisella vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella ja tämän tarjousasiakirjan
(”Tarjousasiakirja”) sisältämien ehtojen mukaisesti kaikki Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) liikkeeseen lasketut osakkeet
(”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) ja erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet” tai kukin erikseen ”Erityinen Oikeus”), jotka
eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Ainoastaan tietyt Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt omistavat
Erityisiä Oikeuksia.
Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaisesti perustettu osakeyhtiö. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän omistaa
välillisesti kokonaan Goldcup 31291 AB (nimenvaihtoa Antoninvest Holding AB:ksi koskeva rekisteröinti on vireillä) (”Adelis
Swedish HoldCo”), joka perustettiin toimimaan holding-yhtiönä transaktiorakenteessa. Adelis Holding III AB omistaa kokonaan
Adelis Swedish HoldCo:n Adelis Equity Partners Fund III AB:n (”Adelis Fund III”) ja sen lähipiiriyhtiöiden kautta.
Avidly on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, ja sen Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) (Avidly yhdessä sen suorien ja epäsuorien
tytäryhtiöiden kanssa ”Avidly Konserni”).
Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 12.7.2022 (”Julkistamispäivä”) ja Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat Julkistamispäivänä
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. Katso
lisätietoja kohdasta ”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä”.
Tarjottava vastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 5,50 euroa käteisenä
(”Osaketarjousvastike”) alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – Osaketarjousvastike ja
Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta” on kuvattu.
Tarjottava vastike jokaisesta Erityisestä Oikeudesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 5,49 euroa käteisenä
(”Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta”) alisteisena mahdollisille oikaisuille, kuten kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot –
Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta” on kuvattu.
5,50 euron suuruinen Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 48,6 prosenttia verrattuna Osakkeen päätöskurssiin First
Northissa 11.7.2022 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Julkistamispäivää ja noin 41,9 prosentin preemion verrattuna Osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin First Northissa Julkistamispäivää edeltäneen kolmen kuukauden ajanjakson aikana.
Ostotarjouksen hyväksymisaika (jatkettuna tai keskeytettynä, ”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. Katso lisätietoja kohdasta ”Ostotarjouksen ehdot”.
Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset” kuvattujen
edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksestä
soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa.
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy, Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy,
WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola, Hans Parvikoski ja Ville Skogberg (yhdessä ”Suuret
Osakkeenomistajat”) ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä sitoumukset koskevat yhteensä noin
57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden täysi laimennusvaikutus sillä
oletuksella, että kaikki Erityiset Oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi) ja pysyvät voimassa mahdollisista paremmista kilpailevista
tarjouksista huolimatta. Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella, että Avidlyn osakkeenomistajat ja Erityisten Oikeuksien
haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen.
Tällä kansisivulla esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot”,
esitettyjen yksityiskohtaisempien tietojen kanssa.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI
LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA
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 TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN
ERITYISHALLINTOALUEELLA TAI UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, JOILLA
TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA.
Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja

Ostotarjouksen järjestäjä

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori

Evli Oyj

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 27 §:n,
Valtiovarainministeriön asetuksen 1022/2012 sekä Finanssivalvonnan (”Fiva”) määräysten ja ohjeiden 9/2013 (FIVA
10/01.00/2013, muutoksineen) mukaisesti. Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä
koskevat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.
Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat Yhdistymissopimuksessa sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä
tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”).
Fiva ei ole hyväksynyt tätä Tarjousasiakirjaa. Arvopaperimarkkinalain mukaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita koskevalle tarjousasiakirjalle ei haeta Fivan hyväksyntää.
Tämä Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä ja sen englanninkielisenä käännöksenä. Jos Tarjousasiakirjan
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Tarjousasiakirjan
suomenkielinen
versio
on
saatavilla
25.7.2022
alkaen
internetissä
osoitteessa
https://investors.avidlyagency.com/adelis. Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla 25.7.2022 alkaen
internetissä osoitteessa https://investors.avidlyagency.com/en/adelis/.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ja/tai Erityisiä Oikeuksia Tarjousaikana ja mahdollisena
Jälkikäteisenä Tarjousaikana (kuten määritelty jäljempänä) sekä näitä ennen ja näiden jälkeen julkisessa kaupankäynnissä First
Northissa tai muulla tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten
mukaan sallittua.
Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi soveltuvien lakien mukaan lainvastaista. Tätä
Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ja muuta liitännäistä materiaalia ei levitetä, välitetä tai lähetetä eikä
niitä saa levittää, välittää tai lähettää alueille tai alueilta, joilla se olisi soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan
kiellettyä. Ostotarjousta ei erityisesti tehdä eikä Tarjousasiakirjaa saa missään olosuhteissa välittää 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. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, millään sellaisella tavalla tai välineellä eikä
Australiasta, Kanadasta, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta, Japanista, Uudesta-Seelannista, tai EteläAfrikasta. Mikä tahansa ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä
rikkomisesta.
Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat julkisesti saatavilla oleviin
tietoihin ja ne on laadittu yksinomaan Yhtiön julkistamaan liiketoimintakatsaukseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden
ajanjaksolta, Yhtiön julkistamaan vuosikertomukseen ja tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2021 päättyneeltä
tilikaudelta, Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön osakasluetteloon per 22.7.2022 ja
muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin perustuen. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista
lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä yhteydessä.
Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Avidlyn tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman
taloudellisen tiedon tai muiden yhtiötiedotteiden perusteella, eikä Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen
Avidlyn julkaiseman taloudellisen tiedon tai muiden yhtiötiedotteiden julkistamisesta, paitsi siinä määrin kuin pakottava
lainsäädäntö tätä edellyttää.
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”), toimii Ostotarjouksen yhteydessä ainoastaan
Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin
Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle
asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.
Evli Oyj (”Järjestäjä” tai ”Evli”) toimii Ostotarjoukseen liittyen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin
Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen, eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle
Järjestäjän asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.
Tietoa arvopaperinhaltijoille Yhdysvalloissa
Yhdysvaltalaisille arvopaperinhaltijoille ilmoitetaan, että 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”).
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
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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. Tähän Tarjousasiakirjaan 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 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 tämän Tarjousasiakirjan riittävyydestä, oikeellisuudesta
tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena 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 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
TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA 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 TÄTÄ
TARJOUSASIAKIRJAA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA
EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN
TARJOUSASIAKIRJAN 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 Tarjousasiakirja 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,
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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
Tarjousasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän
mukaista asiantilaa.
Tiettyjä tärkeitä päivämääriä
Alla on esitetty tiettyjä Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty
Ostotarjouksen ehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja niille ehdollisena.
•
•
•
•
•
•

12.7.2022
25.7.2022
2.9.2022 (alustava)
5.9.2022 (alustava)
7.9.2022 (alustava)
28.9.2022 (alustava)

Ilmoitus Tarjouksentekijän päätöksestä tehdä Ostotarjous
Tarjousaika alkaa
Tarjousaika päättyy
Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen
Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksu
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TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT

Tarjouksentekijä
Anton Holding II Oy
Osoite: Regeringsgatan 20
SE-111 53 Tukholma
Ruotsi
Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Tarjouksentekijän hallitus
John-Matias Uuttana (puheenjohtaja)
Hampus Nestius

Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 27 §:n mukaisesti tässä kuvatun
Ostotarjouksen tekemistä varten.
Tarjousasiakirjasta vastuulliset tahot vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan tässä
Tarjousasiakirjassa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin
todennäköisesti vaikuttavaa.
Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat yksinomaan julkisesti saatavilla oleviin tietoihin.
Tarjouksentekijä vahvistaa toistaneensa nämä tiedot asianmukaisesti, ja sikäli kun Tarjouksentekijä tietää ja on pystynyt Yhtiön
julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista
virheellisiä tai harhaanjohtavia.
Helsingissä, 25.7.2022
Anton Holding II Oy
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1.

TAUSTA JA TAVOITTEET

1.1

Ostotarjouksen tausta ja strategiset perustelut

Adelis Fund III yhdessä sen lähipiiriyhtiöiden kanssa (”Adelis”) on kasvukumppani hyvin asemoituneille, pohjoismaisille
yhtiöille. 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. Adelis on
erittäin aktiivinen pääomasijoittaja teknologiapalveluiden alalla, ja merkittävä osuus Adeliksen aiemmasta sijoitustaustasta
rakentuu sijoituksista teknologiapalveluihin. Adeliksen sijoittajiin kuuluu johtavia suomalaisia, pohjoismaalaisia ja
maailmanlaajuisia eläkerahastoja, säätiöitä, family office -sijoitusyhtiöitä ja omaisuudenhoitajia. Adeliksen tiimillä on yli sadan
vuoden kumulatiivinen kokemus pääomasijoittamisesta, ja tällä hetkellä Adelis hallinnoi noin kahden miljardin euron pääomia.
Avidly on johtava pohjoismaalainen markkinointiteknologia-alan (MarTech) palveluntarjoaja, jonka osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena First Northissa. Avidlyn MarTech-palvelutarjonnassa asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat
tiiviisti yhteen sen vaikuttavuushakuiseen kasvustrategiaan. Avidly tekee yhteistyötä kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa
start-up-yrityksistä Fortune 500 -yhtiöihin ja on sitoutunut luomaan ratkaisuja, jotka auttavat yhtiöitä kasvamaan. Avidlyn
tiimiin kuuluu noin 280 markkinointiteknologian ammattilaista yhteensä 18 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa.
Adelis uskoo kattavan kokemuksensa ja erinomaisen historiansa teknologiapalveluissa, mitä ilmentävät Adeliksen aiemmat
sijoitukset esimerkiksi Valttiin ja AddProhon, tekevän siitä vahvan kumppanin Avidlylle ja sen johtoryhmälle liiketoiminnan
kasvattamisen jatkamisessa sekä orgaanisesti että add-on-yritysostojen kautta.
Tarjouksentekijä ja Avidly ovat Julkistamispäivänä allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä
on sitoutunut tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista, jotka eivät
ole Avidlyn tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Yhdistymissopimuksen pääasialliset ehdot on kuvattu alla kohdassa
”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä”.
Ostotarjouksen, sen ehtojen ja käytettävissä olevien muiden tietojen arvioinnin jälkeen Avidlyn hallitus on yksimielisesti
päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja Erityisten Oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä (katso ”–
Yhtiön hallituksen lausunto” alla ja ”Liite A – Yhtiön hallituksen antama lausunto”). Avidlyn hallitus on saanut Sisu Partners
Oy:ltä 12.7.2022 päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan Ostotarjouksen ehdot ovat taloudellisesta näkökulmasta
reiluja ja kohtuullisia Osakkeiden haltijoille ja Erityisten Oikeuksien haltijoille lausunnon päivämääränä.
Suuret Osakkeenomistajat ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä sitoumukset koskevat
yhteensä noin 57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden täysi
laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki Erityiset Oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi) ja pysyvät voimassa mahdollisista
paremmista kilpailevista tarjouksista huolimatta.
1.2

Ostotarjouksen vaikutus Yhtiön ja Tarjouksentekijän liiketoimintaan ja omaisuuteen sekä niiden johdon ja
työntekijöiden tulevaan asemaan

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Avidlyn liiketoimintaan tai varoihin, sen
johdon tai työntekijöiden asemaan, tai sen toimipaikkojen sijaintiin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin
muuttaa Avidlyn hallituksen kokoonpanoa vastaamaan Avidlyn uutta omistusrakennetta niin pian kuin käytännössä on
mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
Tarjouksentekijä ei ole tehnyt sopimuksia, joilla myönnettäisiin korvauksia tai muita palkkioita Avidlyn johdolle tai hallituksen
jäsenille Yhdistymissopimuksen allekirjoittamista ja/tai Ostotarjouksen toteuttamista vastaan.
Heinäkuussa 2020 Avidly perusti osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän Yhtiön toimitusjohtajalle,
talousjohtajalle ja operatiiviselle johtajalle (”Kannustinjärjestelmä”, kuten kuvattu kohdassa ”Yhtiön esittely – Optio-oikeudet
ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet”). Erityiset Oikeudet on annettu Kannustinjärjestelmän osallistujille
Kannustinjärjestelmän alla. Kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan Yhtiön osakkeista tehtävä julkinen ostotarjous ja tiettyjen
Kannustinjärjestelmän ehdoissa asetettujen kriteerien täyttäminen, mukaan lukien Ostotarjous, johtaa Erityisten Oikeuksien
ansaintajakson (vesting) nopeutumiseen ja siten Kannustinjärjestelmän mukaisten palkkioiden täysimääräiseen maksuun.
Minkä tahansa Kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion nopeutettu maksaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteutumiselle
sekä kunkin Kannustinjärjestelmän osallistujan osakeomistusta koskevan edellytyksen täyttymiselle sekä työsuhteen tai
palvelusuhteen jatkumiselle Avidly Konsernin kanssa Kannustinjärjestelmän mukaisen palkkion maksamisen yhteydessä,
kuten on yksityiskohtaisemmin kuvattu kohdassa ”Yhtiön esittely – Optio-oikeudet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset
oikeudet”. Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä kaikkien Erityisten Oikeuksien haltijoiden odotetaan Tarjouksentekijän
pyynnöstä muuntavan Erityiset Oikeutensa Yhtiön osakkeiksi, ja Tarjouksentekijän odotetaan hankkivan tällaiset osakkeet 5,50
euron ostohintaan per osake.
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Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä merkittäviä vaikutuksia Tarjouksentekijän liiketoimintaan tai
omaisuuteen, sen johdon tai työntekijöiden asemaan tai sen toimipaikkojen sijaintiin, lukuun ottamatta tässä kohdassa kuvattuja
vaikutuksia ja vaikutuksia, jotka syntyvät Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksun
seurauksena.
1.3

Ostotarjouksen rahoittaminen

Kuten soveltuva lainsäädäntö edellyttää, Tarjouksentekijällä on, ja tulee Ostotarjouksen toteutuessa olemaan, saatavilla
riittävästi oman pääoman ehtoista rahoitusta kaikkien Avidlyn liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden ja erityisten
oikeuksien yhteenlasketun Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksun rahoittamiseksi
Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien missä tahansa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”)
mukaisessa pakollisessa lunastusmenettelyssä). Adelis Fund III on vahvistanut Tarjouksentekijälle osoitetulla oman pääoman
ehtoisella sitoumuskirjeellä tällaisen maksun rahoituksen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole
ehdollinen rahoituksen saatavuudelle
1.4

Tarjouksentekijän Yhtiön Osakkeita ja Erityisiä Oikeuksia koskevat tulevaisuudensuunnitelmat

Ostotarjouksen päämäärä
Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Osakkeet ja Erityiset Oikeudet.
Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely
Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia
osakeyhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeus, ja muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta myös velvollisuus, lunastaa
loput yhtiön liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet käyvästä hinnasta. Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena
Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona
olevista Osakkeista ja äänistä, laskettuna yhdessä Tarjouksentekijän muutoin mahdollisesti hankkimien muiden Osakkeiden ja
äänten kanssa ja Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti ja täysi laimennusvaikutus huomioiden, Tarjouksentekijä aikoo
aloittaa Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jäljellä olevat Avidlyn Osakkeet ja sen myötä
hakea Avidlyn Osakkeita poistettavaksi First Northista niin pian Selvityspäivän (kuten määritelty jäljempänä) jälkeen kuin
sallittua ja kohtuudella arvioiden käytännössä mahdollista soveltuvien lakien ja määräysten mukaan. Minkä tahansa tällaisen
lunastusmenettelyn yhteydessä Tarjouksentekijä aikoo myös hankkia tai huolehtia siitä, että Yhtiö lunastaa mahdolliset
Erityiset Oikeudet, joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi hyväksytty, tai joita Tarjouksentekijä ei ole muutoin hankkinut,
kyseisten Erityisten Oikeuksien ehtojen mukaisesti.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön yhtiökokouksessa
edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää muun muassa yhtiön sulautumisesta toiseen
yhtiöön. Mikäli Tarjouksentekijä päättäisi tulevaisuudessa muuttaa tai luopua siitä Ostotarjouksen nykyisestä
toteuttamisedellytyksestä, joka edellyttää yli yhdeksänkymmenen (90) prosentin omistusosuuden saavuttamista Osakkeista ja
Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja sen jälkeen toteuttaisi Ostotarjouksen, ja mikäli Tarjouksentekijä saisi haltuunsa
vähemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) Osakkeista ja Osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, Tarjouksentekijä arvioisi vaihtoehtoja jäljellä olevien Osakkeiden ja mahdollisesti jäljellä olevien
Erityisten Oikeuksien hankkimiseksi ajan myötä, ja 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. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole tehnyt mitään päätöksiä tällaisten
yritysjärjestelyiden aikataulusta tai siitä, toteutetaanko tällaisia yritysjärjestelyitä lainkaan. Katso lisätietoja liittyen
Ostotarjouksen Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) muuttamisesta tai niistä luopumisesta kohdasta
”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset”.
First Northista poistaminen
Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Osakkeet ja Erityiset Oikeudet ja hakea
Osakkeiden poistamista First Northista niin pian kuin se on käytännössä mahdollista soveltuvien lakien ja säännösten
mukaisesti.
1.5

Yhtiön hallituksen lausunto

Avidlyn hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Avidlyn osakkeenomistajille ja Erityisten Oikeuksien haltijoille
Ostotarjouksen hyväksymistä.
Avidlyn hallitus on pyytänyt Sisu Partners Oy:ltä fairness opinion -lausunnon koskien Ostotarjousta. 12.7.2022 päivätyssä
fairness opinion -lausunnossa todetaan, että Ostotarjouksen ehdot ovat taloudellisesta näkökulmasta reiluja ja kohtuullisia
Osakkeiden haltijoille ja Erityisten Oikeuksien haltijoille lausunnon päivämääränä.
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Saatuaan Sisu Partners Oy:n fairness opinion -lausunnon ja arvioituaan huolellisesti Ostotarjousta ja sen ehtoja Avidlyn ja sen
osakkeenomistajien ja Erityisten Oikeuksien haltijoiden kannalta sekä muita käytettävissä olevia tietoja, Avidlyn hallitus on
22.7.2022 antanut lausunnon, jonka mukaan Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta ovat lausunnon
antamisen hetkellä vallitsevissa olosuhteissa reiluja ja kohtuullisia Osakkeiden haltijoiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoiden
kannalta. Avidlyn hallitus on tämän johdosta yksimielisesti päättänyt suositella Osakkeiden haltijoille ja Erityisten Oikeuksien
haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.
Avidlyn hallituksen lausunnon mukaan kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat suositusta koskevaan päätöksentekoon.
Avidlyn hallituksen lausunto on tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä A. Sisu Partners Oy:n antama fairness opinion -lausunto on
Avidlyn hallituksen lausunnon liitteenä.
1.6

Suurten osakkeenomistajien sitoumukset

Tietyt Avidlyn suuret osakkeenomistajat ja tietyt Avidlyn johdon jäsenet, mukaan lukien kaikkien Avidlyn liikkeeseen
laskemien erityisten oikeuksien haltijat, CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky, Stockholm Holding Co w.l.l., Palcmills Oy,
Amrap Holding AS, Gobelet Oy, Viento Oy, WeAreFuture AB, Juha Impola, Jonaz Kumlander, Jesse Maula, Ismo Nikkola,
Hans Parvikoski ja Ville Skogberg, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Kyseiset sitoumukset
koskevat yhteensä noin 57,0 prosenttia Avidlyn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (huomioiden
täysi laimennusvaikutus sillä oletuksella, että kaikki Erityiset Oikeudet muunnettaisiin osakkeiksi). Nämä sitoumukset pysyvät
voimassa huolimatta mahdollisista kilpailevista julkisista ostotarjouksista tai muista kilpailevista transaktioista tai järjestelyistä
(riippumatta siitä, ovatko ne edullisempia vai eivät Ostotarjoukseen verrattuna), huolimatta siitä, että Yhtiön hallitus peruuttaisi
Ostotarjousta koskevan suosituksensa tai muuttaisi sitä ja huolimatta siitä, että Tarjouksentekijä luopuisi tai muuttaisi mitään
alun perin Ostotarjouksen ehtoihin sisältyneistä Toteuttamisedellytyksistä (kuten määritelty jäljempänä).
1.7

Viranomaishyväksynnät

Tarjouksentekijä tekee niin pian kuin se on käytännössä mahdollista kaikki ilmoitukset ja hakemukset, jotka vaaditaan kaikkien
tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi asianomaisilta viranomaisilta kaikilla alueilla, joilla soveltuva lainsäädäntö
ja määräykset tätä edellyttävät. Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Tarjouksentekijä arvioi Ostotarjouksen
edellyttävän yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää Suomessa ja arvioi, että tällainen hyväksyntä sekä kaikki muut
mahdollisesti vaadittavat viranomaishyväksynnät saadaan ennen alkuperäisen Tarjousajan päättymistä. Mikäli kaikkia
vaadittavia viranomaishyväksyntöjä ei ole saatu ennen alkuperäisen Tarjousajan päättymistä, Tarjouksentekijä jatkaa
Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa
Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, mukaan lukien vaadittavien viranomaishyväksyntöjen
saamiseksi. Katso ”Ostotarjouksen ehdot – Tarjousaika” ja ”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset”.
1.8

Neuvonantajien palkkiot

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Avance
Asianajotoimisto Oy Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Evli Oyj toimii järjestäjänä
Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksentekijä odottaa neuvonantajilleen Ostotarjouksen toteutumisen perusteella maksettavien
palkkioiden kokonaismäärän olevan noin 1 miljoona euroa.

3

2.

TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA

2.1

Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta määrittelyperusteet

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:n mukaan tehtäessä vapaaehtoinen ostotarjous kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen
laskemista osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, tarjousvastiketta määritettäessä lähtökohtana on
pidettävä korkeinta tarjouksentekijän tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan
henkilön ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista
maksamaa hintaa.
Tarjouksentekijä tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevat tahot eivät ole
Julkistamispäivää edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkineet Osakkeita tai Erityisiä Oikeuksia julkisessa
kaupankäynnissä tai muutoin. Tarjouksentekijä tai mikään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä mainittu taho ei omista
Osakkeita tai Erityisiä Oikeuksia tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä.
Osaketarjousvastike
Ostotarjouksen mukainen Osaketarjousvastike on 5,50 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on
pätevästi hyväksytty, huomioiden kaikki alla olevan kohdan ”– Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä
Oikeudesta oikaiseminen” mukaiset oikaisut. Osaketarjousvastike on määritelty 5 339 537 liikkeeseen lasketun ja ulkona
olevan Osakkeen perusteella Julkistamispäivänä.
Tarjouksentekijä on määrittänyt Osaketarjousvastikkeen Avidlyn nykyisen markkina-aseman, historiallisen liiketoiminnallisen
ja taloudellisen tuloksen, Avidlyn liiketoiminnan ja taloudellisen aseman lähitulevaisuuden kehitysnäkymien sekä Osakkeiden
nykyisten ja historiallisten First Northissa toteutuneiden kaupankäyntihintojen huolellisen harkinnan perusteella.
Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta
Ostotarjouksen mukainen Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta on 5,49 euroa käteisenä jokaisesta Erityisestä Oikeudesta,
jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, huomioiden kaikki alla olevan kohdan ”– Osaketarjousvastikkeen ja
Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta oikaiseminen” mukaiset oikaisut. Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta on määritetty
569 580 Erityisen Oikeuden perusteella Julkistamispäivänä.
Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta on määritetty kertomalla Osaketarjousvastike sillä osakkeiden lukumäärällä, jonka kukin
Erityinen Oikeus oikeuttaa merkitsemään (ts. yksi (1)) ja vähentämällä Erityisten Oikeuksien ehdoissa määritetty jokaisen
Erityisen Oikeuden merkintähinta (ts. 0,01 euroa).
Ainoastaan tietyt Yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt omistavat Erityisiä Oikeuksia.
2.2

Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta oikaiseminen

Osaketarjousvastike on määritelty 5 339 537 liikkeeseen lasketun ulkona olevan Osakkeen perusteella, ja Tarjousvastike
Erityisestä Oikeudesta on määritelty 569 580 ulkona olevan Erityisen Oikeuden perusteella Julkistamispäivänä. Mikäli
Osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien määrä muuttuu uuden osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien
instrumenttien liikkeeseenlaskun (muu kuin 569 580 osakkeen Kannustinjärjestelmään liittyvä liikkeeseenlasku ja liitännäinen
Erityisten Oikeuksien muuntaminen Yhtiön osakkeiksi Tarjouksentekijän mahdollisen pyynnön mukaisesti),
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, tai mikäli Avidly jakaa osinkoa tai
muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä
mainitun osalta on ennen Selvityspäivää (kuten määritelty jäljempänä), Osaketarjousvastiketta ja Tarjousvastiketta Erityisestä
Oikeudesta alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella.
2.3

Kaupankäyntihinnat ja Osakkeiden Määrät

Avidlyn Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First Northissa kaupankäyntitunnuksella AVIDLY. Osakkeiden ISIN-koodi
on FI0009015580.
Alla olevassa kaaviossa on esitetty Osakkeiden kurssikehitys ja kaupankäyntimäärät First Northissa ajanjaksolla, joka alkoi
kolme (3) vuotta ennen Julkistamispäivää, eli 11.7.2019, ja päättyi 11.7.2022.1

1

Lähde: Nasdaq (hinta) ja Factset (määrä).
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Osakkeen päätöskurssi First Northissa 11.7.2022, eli viimeisenä Julkistamispäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä, oli 3,70
euroa. Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi First Northissa ajanjaksolla, joka alkoi kolme (3) kuukautta
ennen Julkistamispäivää eli 11.4.2022, ja päättyi 11.7.2022, oli 3,87 euroa.
Osakekohtainen Osaketarjousvastike 5,50 euroa sisältää preemion, joka on noin 48,6 prosenttia verrattuna Osakkeen
päätöskurssiin (3,70 euroa) First Northissa 11.7.2022, eli viimeisenä Julkistamispäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä, ja
preemion, joka on noin 41,9 prosenttia verrattuna Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin (3,87 euroa)
First Northissa ajanjaksolla, joka alkoi kolme (3) kuukautta ennen Julkistamispäivää.
Alla olevassa taulukossa on esitetty Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät First Northissa vuosineljänneksittäin
merkityiltä ajanjaksoilta.2

Osakkeen päätöskurssi jakson aikana
(euroa)3
Keskiarvo
Ylin
Alin

Ajanjakso

Osakkeen vaihto jakson aikana
Osakkeita

Euroa

2019
Kolmas kvartaali
(alkaen 11.7.2019)

4,24

4,73

3,85

68 627

280 476

Neljäs kvartaali

3,91

4,39

3,69

126 866

497 251

Ensimmäinen kvartaali

3,67

5,22

1,12

359 224

1 297 450

Toinen kvartaali

1,46

1,93

1,10

446 946

623 303

Kolmas kvartaali

2,13

3,00

1,38

754 424

1 674 800

Neljäs kvartaali

3,21

3,98

2,60

682 691

2 210 862

Ensimmäinen kvartaali

4,81

5,85

3,68

662 580

3 165 470

Toinen kvartaali

5,90

6,70

5,30

324 717

1 917 473

Kolmas kvartaali

5,93

6,66

5,46

1 032 197

6 288 070

Neljäs kvartaali

5,27

5,94

4,62

1 073 101

5 495 846

Ensimmäinen kvartaali

4,50

5,24

3,42

633 560

2 795 704

Toinen kvartaali

3,88

4,28

3,56

245 097

953 825

2020

2021

2022

2

Lähde: Nasdaq (päätöskurssi) ja Factset (kaupankäyntimäärä).
Ylimmät ja alimmat kaupankäyntihinnat laskettu perustuen päivänsisäiseen kaupankäyntidataan jakson aikana. Keskihinnat
laskettu kaupankäyntimäärillä painotettuna keskiarvona jakson aikana.
3

5

Kolmas kvartaali
(11.7.2022 asti)

2.4

3,74

3,86

3,64

8 908

32 793

Muut julkiset ostotarjoukset

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Osakkeista tai Avidlyn osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista ei ole tehty julkista
ostotarjousta kolmannen osapuolen toimesta Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden aikana.
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3.

YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ

Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen kaikista ehdoista. Tämän tiivistelmän tarkoituksena on kuvata
Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin ne voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön osakkeenomistajien ja Erityisten
Oikeuksien haltijoiden arvioon Ostotarjouksen ehdoista.
3.1

Yhdistymissopimuksen taustaa

Tarjouksentekijä ja Avidly ovat 12.7.2022 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on
sitoutunut tekemään Avidlyn hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Avidlyn
Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista, jotka eivät ole Avidlyn tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (Tarjouksentekijä ja Avidly
tästä eteenpäin kukin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”).
Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena Tarjouksentekijän omistusosuus yhdessä Tarjouksentekijän muutoin
hankkimien Osakkeiden ja äänten kanssa ylittää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja
ulkona olevista Osakkeista ja äänistä laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti sekä täysi laimennusvaikutus
huomioiden, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jäljellä
olevat Avidlyn Osakkeet ja tämän jälkeen huolehtia Avidlyn osakkeiden poistamisesta First Northista niin pian Selvityspäivän
(kuten määritelty jäljempänä) jälkeen kuin on mahdollista ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan kohtuudella
toteutettavissa. Minkä tahansa tällaisen lunastusmenettelyn yhteydessä Tarjouksentekijä aikoo myös hankkia, tai huolehtia
siitä, että Yhtiö lunastaa, kaikki sellaiset Avidlyn Erityiset Oikeudet, joita ei ole pätevästi hankittu Ostotarjouksella tai joita
Tarjouksentekijä ei ole muuten hankkinut sellaisten Erityisten Oikeuksien ehtojen mukaisesti.
Ostotarjouksen taustaa on kuvattu tarkemmin yllä kohdassa ”Tausta ja tavoitteet”.
3.2

Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tulee aloittaa Tarjousaika ilman aiheetonta viivästystä Ostotarjouksen
julkistamisen jälkeen. Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa aika ajoin tai keskeyttää Tarjousajan
Ostotarjouksen ehtojen sekä soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.
Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tulee tarjoutua hankkimaan kaikki Osakkeet hintaan 5,50 euroa käteisenä
jokaista Osaketta kohden Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjousvastike
Erityisestä Oikeudesta, jonka Tarjouksentekijä tarjoaa jokaista pätevästi hankittua Erityistä Oikeutta kohden, on 5,49 euroa
käteisenä.
Osaketarjousvastiketta ja Tarjousvastiketta Erityisestä Oikeudesta voidaan oikaista, kuten kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot –
Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta” on kuvattu.
3.3

Toteuttamisedellytykset

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen Toteuttamisedellytysten
(kuten määritelty ja kuvattu kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset”) täyttymiselle tai sille,
että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta
niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen.
3.4

Yhtiön hallituksen suositus

Arvioituaan Ostotarjouksen ehtoja Avidlyn ja Osakkeiden sekä Erityisten Oikeuksien haltijoiden kannalta Avidlyn hallitus
suosittelee yksimielisesti Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.
Yhdistymissopimuksen mukaan Avidlyn hallitus voi peruuttaa tai muokata suositustaan, jos Avidlyn hallitus vilpittömin
mielin, Julkistamispäivän jälkeen tapahtuneen tai tietoon tulleen olennaisen Vaikutuksen (kuten määritelty jäljempänä) vuoksi,
konsultoituaan hyvämaineisia ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa ja taloudellista neuvonantajaa, tulee siihen tulokseen,
että Ostotarjouksen hyväksyminen ei selvästi olisi enää Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoiden edun mukaista, ja että
kyseinen suosituksen peruuttaminen tai muokkaaminen on välttämätöntä, jotta Avidlyn hallitus pystyy täyttämään pakottavan
huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa. Ennen suosituksen peruuttamista tai muokkaamista, ja edellytyksenä tälle, Avidlyn
hallituksen on noudatettava tiettyjä sovittuja menettelyjä, mukaan lukien annettava Tarjouksentekijälle mahdollisuus parantaa
Ostotarjousta tai muutoin korjata Vaikutus (kuten määritelty jäljempänä), joka antaa aiheen suosituksen peruutukselle tai
muokkaamiselle, ja arvioitava vilpittömin mielin tällaista mahdollista paranneltua Ostotarjousta tai korjausta päättäessään
lopullisesti suosituksen mahdollisesta peruuttamisesta tai muokkaamisesta.
Avidlyn hallitus voi päättää peruuttaa tai muokata suositustaan, mikäli kolmas osapuoli julkistaa vakaan päätöksensä tarjoutua
hankkimaan Avidlyn ulkona olevat Osakkeet ja Erityiset Oikeudet julkisella ostotarjouksella, joka on vakavasti otettava ja joka
on tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettavissa ja jolle on varmistettu rahoitus Arvopaperimarkkinalain ja Ostotarjouskoodin
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edellyttämällä tavalla (”Kilpaileva Tarjous”), tai jos Yhtiö vastaanottaa sellaisen suullisen tai kirjallisen ehdotuksen,
tarjouksen tai kiinnostuksenilmaisun, jonka voisi kohtuudella odottaa johtavan Kilpailevaan Tarjoukseen tai muuhun Avidlya
ja sen konserniyhtiöitä koskevaan transaktioon mukaan lukien osakkeiden, omaisuuden tai liiketoiminnan myynti, osakeanti,
sulautuminen, jakautuminen, pääomarakenteen vahvistaminen tai muu osakepääoman uudelleenjärjestely, rahoitusjärjestely tai
mikä tahansa muu yritysjärjestely, joka voisi muodostaa tai johtaa mihin tahansa kilpailevaan transaktioon tai muutoin
olennaisesti haitata tai estää Ostotarjouksen aloittamisen tai toteuttamisen (tällainen ehdotus, tarjous tai kiinnostuksenilmaisu
jäljempänä ”Kilpaileva Ehdotus”). Avidlyn hallitus voi päättää peruuttaa tai muokata suositustaan, jos Avidlyn hallitus
vilpittömin mielin, konsultoituaan hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa ja taloudellista neuvonantajaa, tulee
siihen tulokseen, että (i) Kilpaileva Tarjous tai Kilpaileva Ehdotus on Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille selvästi
edullisempi kuin Ostotarjous (mukaan lukien sellaisena ja siinä määrin kuin sitä on parannettu Yhdistymissopimuksen
mukaisesti) sekä taloudellisessa mielessä että kokonaisuutena arvioiden, minkä vuoksi (ii) Ostotarjouksen hyväksyminen ei
olisi enää Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoiden edun mukaista, ja kyseinen suosituksen peruuttaminen tai
muokkaaminen on välttämätöntä, jotta Avidlyn hallitus pystyy täyttämään pakottavan huolellisuus- ja
lojaliteettivelvollisuutensa. Ennen suosituksen peruuttamista tai muokkaamista, ja edellytyksenä tälle, Avidlyn hallituksen on
noudatettava tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka muun muassa antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden arvioida
Kilpailevaa Tarjousta tai Kilpailevaa Ehdotusta ja parantaa Ostotarjoustaan. Mikäli Tarjouksentekijä parantaa Ostotarjousta
siten, että Avidlyn hallitus perustellusti katsoo, konsultoituaan hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaa ja
taloudellista neuvonantajaa, että parannettu Ostotarjous kokonaisuutena ei ole Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille
epäedullisempi kuin Kilpaileva Tarjous tai Kilpaileva Ehdotus, Avidlyn hallituksen on vahvistettava ja pidettävä voimassa
suosituksensa parannetulle Ostotarjoukselle (parannetun Ostotarjouksen perusteella muutettuna) ja sen on viipymättä
lopetettava kaikki keskustelut Kilpailevan Tarjouksen tai Kilpailevan Ehdotuksen tehneen osapuolen kanssa.
3.5

Vakuutukset

Avidly on antanut Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin
asioihin:
•

Avidly ja sen konserniyhtiöt ovat asianmukaisesti perustettuja sekä pätevästi olemassa olevia, ja Avidlylla on
kelpoisuus ja toimivalta allekirjoittaa Yhdistymissopimus ja täyttää sille siinä asetetut velvollisuudet;

•

Yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen, sen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen tai Ostotarjouksen
toteuttaminen ei (i) ole ristiriidassa soveltuvan lainsäädännön tai määräysten tai Avidlyn tai sen konserniyhtiöiden
yhtiöoikeudellisten asiakirjojen kanssa tai (ii) johda Avidlyn tai minkään sen konserniyhtiön olennaisen luvan,
lisenssin, hyväksynnän tai sopimuksen rikkomukseen, peruutukseen tai irtisanomiseen;

•

Avidlyn viimeisin konsernitilinpäätös on laadittu asiaankuuluvien lakien ja kirjanpitostandardien mukaisesti, ja se
on kaikilta olennaisilta osiltaan täydellinen ja paikkansapitävä ja antaa oikean ja rehellisen kuvan Avidlyn ja sen
konsolidoitujen tytäryhtiöiden konsolidoiduista voitoista tai tappioista, toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta, tilanteesta sekä varoista ja veloista, ja viimeisin osavuosikatsaus on laadittu olennaisesti asiaankuuluvien
lakien ja kirjanpitostandardien mukaisesti, ja se antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikean kuvan (eikä esitä
olennaisesti vääriä tietoja) Avidlyn ja sen konsolidoitujen tytäryhtiöiden konsolidoidusta toiminnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta ja tilanteesta;

•

Avidlyn liikkeeseen laskemien Osakkeiden lukumäärä, ja että Avidly ei ole antanut optio-oikeuksia tai muita Avidlyn
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita kuin Erityiset Oikeudet;

•

Avidly ei keskustele, tai ole tietoinen, mistään Kilpailevasta Tarjouksesta tai Kilpailevasta Ehdotuksesta
Julkistamispäivänä;

•

Avidly tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole maksukyvytön perustamispaikkansa lakien mukaan tai kykenemätön
maksamaan velkojaan niiden erääntyessä tai ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena, eikä sellaisia tapahtumia,
jotka oikeuttaisivat soveltuvan lainsäädännön nojalla tällaisiin menettelyihin, ole tapahtunut;

•

Avidly on asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti täyttänyt soveltuvien lakien ja määräysten sekä First Northin sääntöjen
mukaiset tiedonantovelvoitteensa ja valmistellut kaikki Tarjouksentekijän due diligence -tarkastusta varten
toimittamansa tiedot vilpittömässä mielessä, ja tällaiset tiedot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan totuudenmukaisia ja
tarkkoja;

•

Avidly ja sen konserniyhtiöt ovat kaikilta olennaisilta osiltaan noudattaneet (i) soveltuvaa olennaista lainsäädäntöä
ja määräyksiä ja (ii) Avidlylle ja mille tahansa sen konserniyhtiöistä myönnettyjen lupien, toimilupien, hyväksyntöjen
ja valtuutusten ehtoja;

•

Avidlylla sekä sen konserniyhtiöillä on tarvittavat lisenssit, luvat ja valtuutukset asianomaisilta viranomaisilta näiden
kunkin liiketoiminnan harjoittamiseksi kuten Julkistamispäivänä;
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•

Avidlyyn tai mihinkään sen konserniyhtiöistä tai kehenkään Avidlyn tai minkään sen konserniyhtiön johtajista tai
toimihenkilöistä eikä Avidlyn tietojen mukaan kehenkään Avidlyn tai minkään sen konserniyhtiön puolesta tai
lukuun toimivaan henkilöön kohdistu minkään asiaankuuluvan pakoteviranomaisen hallinnoimia pakotteita, eikä
Avidly tai mikään sen konserniyhtiöistä ole tietoisesti osallistunut tai tällä hetkellä tietoisesti osallistu mihinkään
liiketoimiin tai transaktioihin minkään sellaisten henkilöiden tai valtioiden kanssa, jotka liiketoimien tai
transaktioiden tekohetkellä ovat tai olivat kiellettyjä tällaisten pakotteiden nojalla, siltä osin kuin tällaiset liiketoimet
tai transaktiot johtaisivat siihen, että Avidly tai mikä tahansa sen konserniyhtiöistä rikkoisi tällaisia pakotteita;

•

Avidlyyn tai mihinkään sen konserniyhtiöihin liittyen ei ole eikä Yhdistymissopimuksen allekirjoitusta edeltävien
kolmen (3) vuoden aikana ole ollut vireillä olevia tai uhkaavia olennaisia oikeudenkäyntejä, kanteita, vaatimuksia,
tutkintoja tai oikeudellisia menettelyjä, hallinnollisia menettelyjä, välimiesmenettelyjä tai muita vastaavia
menettelyjä, eikä sellaisiin oikeudenkäynteihin, kanteisiin, vaatimuksiin, tutkintoihin tai menettelyihin aihetta
antavia olosuhteita ole ilmennyt;

•

Avidly ja sen konserniyhtiöt noudattavat kaikilta olennaisilta osiltaan (i) kaikkia johtaja- ja työsopimuksia,
bonusjärjestelmiä ja kannustinjärjestelmiä ja (ii) kaikkea asiaankuuluvaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia;

•

Avidly tai sen konserniyhtiöt tai näiden sopimuskumppanit eivät ole syyllistyneet yhteenkään olennaisen sopimuksen
olennaiseen rikkomiseen, eivätkä Avidly tai sen konserniyhtiöt ole Julkistamispäivänä saaneet tai antaneet ilmoitusta
koskien minkään olennaisen sopimuksen rikkomista tai irtisanomista, eikä sellaisiin rikkomuksiin tai irtisanomisiin
aihetta antavia olosuhteita ole ilmennyt, eikä ole ollut viitteitä siitä, että minkään Avidlya tai sen konserniyhtiöitä
sitovan olennaisen sopimuksen, järjestelyn tai muun velvoitteen vastapuoli lopettaisi liiketoimintansa Avidlyn tai
minkään sen konserniyhtiön kanssa tai vähentäisi sitä olennaisesti;

•

Avidlylla ja sen konserniyhtiöillä on omistusoikeus tai muutoin lainmukainen oikeus käyttää tai pitää hallussaan
kaikkia immateriaalioikeuksia, jotka ovat tarpeellisia tai joita tällä hetkellä käytetään näiden kunkin liiketoiminnassa
sellaisena kuin sitä harjoitetaan tällä hetkellä, ja Avidly ja sen konserniyhtiöt ovat täyttäneet työsuhdekeksintöjä
koskevat velvoitteensa, eikä vireillä ole väitteitä toisen henkilön tai yhteisön omistamien tai hallitsemien
immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, väärinkäytöstä tai rikkomisesta Avidlyn tai sen konserniyhtiöiden toimesta,
eikä tällaisiin väitteisiin aihetta antavia olosuhteita ole ilmennyt, eikä yksikään henkilö ole loukannut tai vastustanut
mitään Avidlyn tai sen konserniyhtiöiden omistamaa immateriaalioikeutta;

•

Avidly ja kaikki sen konserniyhtiöt ovat jättäneet kaikki niiltä vaaditut olennaiset veroilmoitukset, eikä niitä vastaan
ole vireillä tai uhkaamassa olennaisia veroihin liittyviä kanteita tai muita riitoja;

•

Avidlylla ei ole julkistamattomia vastuita tai velvoitteita, riippumatta siitä vaaditaanko soveltuvien
kirjanpitostandardien mukaan niiden esittämistä Avidlyn konsolidoidussa taseessa, lukuun ottamatta vastuita ja
velvoitteita, (i) jotka ovat syntyneet Yhdistymissopimuksen tai Yhdistymissopimuksen mukaisten tai siihen liittyvien
liiketoimien yhteydessä, (ii) jotka ovat syntyneet tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tai (iii) jotka eivät yksittäin
tai yhteensä ole johtaneet tai joiden ei kohtuudella odoteta johtavan Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen (kuten
määritelty jäljempänä);

•

Avidly tai mikään sen konserniyhtiöistä tai kukaan niiden toimihenkilöistä, johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei
ole suoraan tai välillisesti, käteisenä, omaisuutena tai palveluina (i) käyttänyt varojansa laittomiin lahjoituksiin tai
muihin laittomiin maksuihin liittyen poliittiseen toimintaan, (ii) antanut lahjuksia tai tehnyt muita vaikutusvallan
väärinkäyttöön tähtääviä maksuja tai muita laittomia maksuja virkamiehille, työntekijöille, poliittisille puolueille tai
kampanjoille, (iii) muutoin ryhtynyt toimiin, jotka saattaisivat johtaa rikoslain (39/1889, muutoksineen) tai muun
soveltuvan korruption ja/tai lahjonnan vastaisen lainsäädännön tai määräysten rikkomiseen tai (iv) tehnyt tai
vastaanottanut mitään muita laittomia maksuja; ja

•

Avidlyn tiedossa ei ole Julkistamispäivänä mitään Vaikutusta (kuten määritelty jäljempänä), joka muodostaa tai
todennäköisesti tulee aiheuttamaan Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä).

Tarjouksentekijä on Yhdistymissopimuksessa antanut Avidlylle tiettyjä vakuutuksia, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin
asioihin:
•

Tarjouksentekijä on asianmukaisesti perustettu ja pätevästi olemassa oleva, ja sillä on kelpoisuus ja toimivalta
allekirjoittaa Yhdistymissopimus ja täyttää sille siinä asetetut velvollisuudet;

•

Yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen, sen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen tai Ostotarjouksen
toteuttaminen ei ole ristiriidassa soveltuvan lainsäädännön tai määräysten tai Tarjouksentekijän yhtiöoikeudellisten
asiakirjojen kanssa;

•

Tarjouksentekijää vastaan ei ole vireillä tai uhattuna mitään vaatimuksia, kanteita, menettelyjä tai tutkintoja, jotka
voisivat mahdollisesti viivästyttää tai estää Tarjouksentekijän kyvyn toteuttaa Ostotarjous;
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•

Tarjouksentekijällä on käytössään tarvittavat ja riittävät varat Ostotarjouksen (mukaan lukien mahdollisen
Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn) rahoittamiseksi;

•

Tarjouksentekijällä ei Julkistamispäivänä ole mitään velvollisuuksia jättää hakemuksia, tehdä ilmoituksia tai hankkia
hyväksyntöjä hallinnollisilta viranomaisilta tai sääntelyviranomaisilta Ostotarjouksen toteuttamiseksi lukuun
ottamatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskaupan hyväksyntää sekä sellaisia hakemuksia, ilmoituksia tai
hyväksyntöjä, joiden tekemättä jättämisellä tai saamatta jäämisellä ei olisi haitallista vaikutusta Tarjouksentekijän
kykyyn toteuttaa Ostotarjous; ja

•

Tarjouksentekijä ei Julkistamispäivänä ole tietoinen mistään Olennaisista Haitallisista Muutoksista (kuten määritelty
jäljempänä) tai muista tosiseikoista, tapahtumista tai ilmiöistä, joiden voisi kohtuudella olettaa vaikuttavan
olennaisesti ja haitallisesti Tarjouksentekijän kykyyn toteuttaa Ostotarjous.

Vakuutukset raukeavat automaattisesti Selvityspäivänä (kuten määritelty jäljempänä), minkä jälkeen niillä ei enää ole
vaikutusta.
3.6

Sitoumukset

Osapuolet ovat antaneet Yhdistymissopimuksessa toisilleen tiettyjä sitoumuksia, joista pääosa raukeaa automaattisesti, kun
omistusoikeus niihin Osakkeisiin ja Erityisiin Oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtyy
Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen mukaisesti, minkä jälkeen niillä ei enää ole vaikutusta. Sitoumukset liittyvät Ostotarjouksen
yhteydessä noudatettaviin menettelyihin ja niiden mukaan muun muassa:
•

Avidly on sitoutunut pidättäytymään, ja huolehtimaan siitä, että sen konserniyhtiöt ja sen sekä näiden edustajat
pidättäytyvät, suoraan tai välillisesti, kehottamasta, rohkaisemasta, helpottamasta, edistämästä, aloittamasta tai
jatkamasta keskusteluja tai osallistumasta mihinkään neuvotteluihin, antamasta tietoa Avidlysta tai mistään sen
konserniyhtiöistä kenellekään tai muutoin myötävaikuttamasta, edistämästä tai tekemästä yhteistyötä kenenkään
kanssa (tällaiset toimet tästä eteenpäin ”Edistävät Toimenpiteet”) koskien Kilpailevaa Ehdotusta. Jos Avidlyn
hallitus kuitenkin vastaanottaa varteenotettavan, vilpittömässä mielessä tehdyn kirjallisen Kilpailevan Ehdotuksen,
Avidlyn hallituksella ei ole estettä ryhtyä Edistäviin Toimenpiteisiin tällaisen Kilpailevan Ehdotuksen osalta, jos ja
siinä määrin kuin Avidlyn hallitus vilpittömin mielin, konsultoituaan hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista
neuvonantajaa ja taloudellista neuvonantajaa, tulee siihen tulokseen, että Kilpaileva Ehdotus on
Yhdistymissopimuksen mukaisesti sekä taloudellisesta näkökulmasta että kokonaisuutena arvioiden selvästi
edullisempi Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille kuin Ostotarjous ja että tämän johdosta Edistäviin
Toimenpiteisiin ryhtyminen on välttämätöntä, jotta Avidlyn hallitus pystyy täyttämään pakottavan huolellisuus- ja
lojaliteettivelvollisuutensa, ja lisäksi edellyttäen, että hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka
antavat Tarjouksentekijälle mahdollisuuden arvioida Kilpailevaa Ehdotusta, mukaan lukien ilmoittanut
Tarjouksentekijälle Kilpailevasta Ehdotuksesta kohtuullisen yksityiskohtaisin tiedoin ja antanut vilpittömin mielin
Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Avidlyn hallituksen kanssa Kilpailevan Ehdotuksen myötä esiin
nousevista seikoista;

•

Avidly on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa ja huolehtimaan siitä, että sen konserniyhtiöt harjoittavat
liiketoimintaansa, Julkistamispäivän ja Selvityspäivän (kuten määritelty jäljempänä) välisenä aikana kaikilta
olennaisilta osin tavanomaiseen tapaan ja olemaan tekemättä tai toimeenpanematta mitään olennaisia muutoksia tai
tiettyjä toimenpiteitä ilman Tarjouksentekijän etukäteistä suostumusta, elleivät soveltuva lainsäädäntö ja määräykset
tai Yhdistymissopimus tätä edellytä;

•

kumpikin Osapuoli on sitoutunut kohtuudella käytettävissä olevin keinoin tekemään parhaansa tai huolehtimaan siitä,
että kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet tehdään ja avustamaan sekä tekemään yhteistyötä toisen Osapuolen
kanssa muun muassa tarvittavien rekisteröintien ja ilmoitusten tekemisessä asianomaisille kilpailuviranomaisille ja
mille tahansa muille hallinnollisille elimille tai sääntelyviranomaisille, kaikkien soveltuvan lainsäädännön ja
määräysten sekä First Northin sääntöjen edellyttämien yhtiötiedotteiden ja lehdistötiedotteiden tekemisessä sekä
muiden Ostotarjouksen toteuttamiseksi tarvittavien yhtiöpäätösten tai asiakirjojen täytäntöönpanemisessa ja/tai
toimittamisessa;

•

Avidly on Tarjouksentekijän pyynnöstä sitoutunut Ostotarjouksen tultua ehdottomaksi tekemään kohtuudella
käytettävissä olevin keinoin parhaansa (i) rekisteröidäkseen ja listatakseen First Northiin kaikki
Kannustinjärjestelmän nojalla liikkeeseen laskettavat osakkeet siltä osin kuin niihin liittyvien Erityisten Oikeuksien
haltijat ovat merkinneet osakkeita kyseisten Erityisten Oikeuksien perusteella (tämä muuntaminen voi selvyyden
vuoksi tapahtua Tarjouksentekijän pyynnöstä sen sijaan, että Erityiset Oikeudet siirretään Tarjouksentekijälle
Ostotarjouksen mukaisesti) ja (ii) muutoin toteuttamaan Erityisten Oikeuksien haltijoiden antamat peruuttamattomat
sitoumukset;

•

Avidly on sitoutunut antamaan Tarjouksentekijälle pääsyn Avidlya ja sen koserniyhtiöitä koskeviin tietoihin, joita
tarvitaan esimerkiksi tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi, soveltuvan lainsäädännön ja määräysten ja First
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Northin sääntöjen edellyttämien tai muutoin First Northissa tavanomaisten tai Ostotarjouksen toteuttamisen
edellyttämien tiedotteiden, lehdistötiedotteiden ja muun viestinnän tekemiseksi tai Olennaisen Haitallisen Muutoksen
(kuten määritelty jäljempänä) tai Avidlyn Yhdistymissopimuksessa antamien vakuutusten tai sitoumusten
mahdollisten rikkomusten olemassaolon arvioimiseksi;
•

Avidlyn hallitus on sitoutunut Tarjouksentekijän pyynnöstä kutsumaan koolle Avidlyn ylimääräisen yhtiökokouksen
uusien jäsenten valitsemiseksi Avidlyn hallitukseen sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on julkisesti ilmoittanut
toteuttavansa Ostotarjouksen;

•

Tarjouksentekijä on sitoutunut pitämään, tai huolehtimaan siitä, että Avidly ja kukin sen konserniyhtiöistä pitää,
voimassa kuuden (6) vuoden ajan Selvityspäivästä Avidlyn nykyiset vastuuvakuutukset, jotka koskevat Avidlyn
hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia ja muita Avidlyn, sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden toimihenkilöitä (sikäli
kuin tällaiset vakuutukset tällä hetkellä kattavat kyseiset henkilöt) ja jotka liittyvät Selvityspäivänä tai sitä ennen
tapahtuneisiin seikkoihin edellyttäen, että Tarjouksentekijä voi korvata tällaiset vakuutukset uusilla vakuutuksilla,
joiden kattavuus on vähintään olennaisilta osiltaan samantasoinen ja joissa on muutoin sellaiset ehdot, jotka eivät ole
olennaisesti epäedullisemmat edunsaajille;

•

kumpikin Osapuoli on sitoutunut ilmoittamaan toiselle Osapuolelle tietyistä tapahtumista ja konsultoimaan toista
Osapuolta hallinnollisille elimille, arvopaperipörsseille tai sääntelyviranomaisille tehtävien Ostotarjoukseen
liittyvien rekisteröintien tai ilmoitusten tekemisen yhteydessä tai ennen minkään Ostotarjoukseen liittyvän julkisen
ilmoituksen julkistamista;

•

Tarjouksentekijä on sitoutunut ryhtymään kohtuullisesti tarvittaviin toimenpiteisiin vastuuvapauden myöntämiseksi
Avidlyn hallituksen jäsenyydestä luopuville jäsenille, toimitusjohtajalle sekä Avidlyn konserniyhtiöiden hallituksille
ja toimitusjohtajille niiden kausien osalta, joiden aikana he ovat toimineet tehtävissään Selvityspäivää seuraavien
kulloistenkin konserniyhtiöiden varsinaisten yhtiökokouksien ajankohtana edellyttäen, että ei ole olemassa
kohtuullisia ja objektiivisia oikeudellisia syitä tavanomaisen vastuuvapauden (tai vastaavan oikeudellisen konseptin
asianomaisella lainkäyttöalueella) myöntämiseen, eivätkä kulloistenkin konserniyhtiöiden tilintarkastajat suosittele
tällaisen vastuuvapauden myöntämättä jättämistä; ja

•

kumpikin Osapuoli on sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodin suosituksia Ostotarjoukseen soveltuvassa
laajuudessa tai perustellussa poikkeamistilanteessa, siinä määrin kuin on käytännössä mahdollista ennen mihinkään
toimenpiteeseen ryhtymistä, ilmoittamaan toiselle Osapuolelle kyseessä olevan poikkeamisen syyt.

3.7

Irtisanominen

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa minä tahansa ajankohtana ennen Selvityspäivää (kuten määritelty jäljempänä)
seuraavissa tilanteissa:
•

kumman tahansa Osapuolen toimesta, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Yhdistymissopimuksen mukaista
vakuutustaan, sitoumustaan tai velvollisuuttaan (tai siinä määrin kuin tällaisia vakuutuksia, sitoumuksia tai
velvollisuuksia on rajoitettu olennaisuusedellytyksellä, mikä tahansa tällaisen rikkomus), ja tällaista rikkomusta ei
voida korjata ennen 31.1.2023, tai jos se voidaan korjata ennen 31.1.2023, sitä ei ole korjattu kahdenkymmenen (20)
päivän kuluessa siitä, kun toinen Osapuoli on ilmoittanut rikkomuksesta kirjallisesti, ja joka tapauksessa kolme (3)
suomalaista pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä;

•

Tarjouksentekijän toimesta, jos Avidlyn hallitus on mistä tahansa syystä päättänyt peruuttaa tai muokata suositustaan
hyväksyä Ostotarjous;

•

Avidlyn toimesta, jos Avidlyn hallitus on päättänyt peruuttaa tai muokata suositustaan hyväksyä Ostotarjous tiettyjen
Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti;

•

kumman tahansa Osapuolen toimesta, jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin on Julkistamispäivän jälkeen
antanut edelleen voimassa olevan lopullisen ja lainvoimaisen tuomion tai muun määräyksen, joka estää
Ostotarjouksen toteuttamisen, tai jos on annettu jokin muu edelleen voimassa oleva lopullinen ja lainvoimainen
oikeudellinen rajoitus tai kielto, joka estää Ostotarjouksen toteuttamisen, edellyttäen, että oikeutta
Yhdistymissopimuksen irtisanomiseen ei ole Osapuolella, jonka Yhdistymissopimuksen mukaisen vakuutuksen,
sitoumuksen tai velvollisuuden rikkominen on johtanut kyseiseen määräykseen, rajoitukseen tai kieltoon;

•

kumman tahansa Osapuolen toimesta, jos Selvityspäivä (kuten määritelty jäljempänä) ei ole toteutunut 31.1.2023
mennessä, edellyttäen, että oikeutta irtisanomiseen ei ole Osapuolella, jonka Yhdistymissopimuksen mukaisen
vakuutuksen, sitoumuksen tai velvollisuuden rikkominen on johtanut Selvityspäivän (kuten määritelty jäljempänä)
toteutumatta jäämiseen kyseiseen päivämäärään mennessä; tai

•

Tarjouksentekijän toimesta Avidlylle toimitetulla kirjallisella ilmoituksella välittömästi milloin tahansa ennen
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Selvityspäivää (kuten määritelty jäljempänä), mikäli mikä tahansa Toteuttamisedellytyksistä (kuten määritelty
jäljempänä) ei voi täyttyä edellyttäen, että Tarjouksentekijä samanaikaisesti kyseisen irtisanomisen kanssa ilmoittaa
julkisesti, että se tapauksesta riippuen joko ei tule toteuttamaan Ostotarjousta, antaa Ostotarjouksen raueta tai
peruuttaa Ostotarjouksen.
Mikäli Yhdistymissopimus on rauennut tai irtisanottu mistään muusta syystä kuin Ostotarjouksen toteuttamisen johdosta,
Tarjouksentekijä voi tapauksesta riippuen joko pidättäytyä toteuttamasta Ostotarjouksen tai antaa sen raueta tai peruuttaa
Ostotarjouksen soveltuvan lainsäädännön ja määräysten ja Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Edellä olevasta huolimatta, jos Tarjousaika on alkanut, Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen, aiheuttaen
Ostotarjouksen päättymisen, raukeamisen tai perumisen, ainoastaan mikäli olosuhteilla, jotka antavat Tarjouksentekijälle
oikeuden käyttää kyseistä irtisanomisoikeutta, on Finanssivalvonnan julkaisemissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen
ostotarjous ja tarjousvelvollisuus, muutoksineen) tarkoitetulla tavalla olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen
kannalta.
3.8

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Yhdistymissopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.
Kaikki Yhdistymissopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä aiheutuvat tai niihin liittyvät
riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
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4.

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

4.1

Ostotarjouksen kohde

Anton Holding II Oy (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan Avidlyn hallituksen suosittelemalla arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 27 §:n mukaisella vapaaehtoisella julkisella
käteisostotarjouksella tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Avidly Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Avidly”) liikkeeseen lasketut ja
ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) ja erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet” tai kukin erikseen
”Erityinen Oikeus”), jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). Osakkeiden ISIN-koodi on
FI0009015580.
Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaisesti perustettu osakeyhtiö. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän
omistaa välillisesti kokonaan Goldcup 31291 AB (nimenvaihtoa Antoninvest Holding AB:ksi koskeva rekisteröinti on vireillä)
(”Adelis Swedish HoldCo”), joka perustettiin toimimaan holding-yhtiönä transaktiorakenteessa. Adelis Holding III AB
omistaa kokonaan Adelis Swedish HoldCo:n Adelis Equity Partners Fund III AB:n (”Adelis Fund III”) ja sen lähipiiriyhtiöiden
kautta.
Avidly on Suomen lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq
Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”).
Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 12.7.2022 (”Julkistamispäivä”). Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat Julkistamispäivänä
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.
4.2

Osaketarjousvastike ja Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta

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 (”Osaketarjousvastike”) alisteisena
mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.
Tarjottava vastike kustakin Erityisestä Oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta sitä ei ole
asianmukaisesti peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, on 5,49 euroa käteisenä (”Tarjousvastike Erityisestä
Oikeudesta”) alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti.
Osaketarjousvastike on määritelty 5 339 537 liikkeeseen lasketun ulkona olevan Osakkeen perusteella, ja Tarjousvastike
Erityisestä Oikeudesta on määritelty 569 580 ulkona olevan Erityisen Oikeuden perusteella Julkistamispäivänä. Mikäli
Osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien määrä muuttuu uuden osakeannin tai osakkeisiin oikeuttavien
instrumenttien liikkeeseenlaskun (muu kuin 569 580 osakkeen Kannustinjärjestelmään liittyvä liikkeeseenlasku ja liitännäinen
Erityisten Oikeuksien muuntaminen Yhtiön osakkeiksi Tarjouksentekijän mahdollisen pyynnön mukaisesti),
uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, tai mikäli Avidly jakaa osinkoa tai
muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä
mainitun osalta on ennen Selvityspäivää (kuten määritelty jäljempänä), Osaketarjousvastiketta ja Tarjousvastiketta Erityisestä
Oikeudesta alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella. Kaikista yllä kuvatun mukaisista Osaketarjousvastikkeen ja
Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta alentamisista tiedotetaan tiedotteella. Jos Osaketarjousvastikkeen ja
Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta määrää alennetaan, Tarjousaika (kuten määritelty jäljempänä) jatkuu vähintään
kymmenen (10) suomalaista pankkipäivää tällaisen tiedotteen julkistamisesta.
4.3

Tarjousaika

Ostotarjouksen tarjousaika aika alkaa 25.7.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 2.9.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei
tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (”Tarjousaika”, pitäen sisällään mahdolliset Tarjousajan
pidennykset ja keskeytykset).
Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) aika ajoin, kunnes kaikki Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä)
ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu, (ii) minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti ja (iii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten määritelty jäljempänä)
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös ilmoittaa Ostotarjouksen
ehdottomaksi, kuten esitetty jäljempänä.
Tarjouksentekijä tiedottaa mahdollisesta alkuperäisen Tarjousajan jatkamisesta tiedotteella viimeistään ensimmäisenä (1.)
Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä, eli 5.9.2022. Tarjouksentekijä tiedottaa jatketun Tarjousajan
mahdollisesta uudelleen jatkamisesta tai keskeytetyn Tarjousajan (tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan) jatkamisesta
viimeistään ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn Tarjousajan (tai keskeytetyn
jatketun Tarjousajan) päättymisen jälkeen.
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Tarjousaikaa voidaan jatkaa ennalta määrätyn ajanjakson ajan tai toistaiseksi. Mikä tahansa Tarjousajan mahdollinen jatko
kestää kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa päivästä, jona Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta. Jos Tarjouksentekijä
jatkaa Tarjousaikaa, se päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymispäivänä ja -ajankohtana, ellei jatkettua
Tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti tai Tarjousaikaa jatketa toistaiseksi, jolloin Tarjousaika jatkuu, kunnes se
keskeytetään alla esitetyn mukaisesti.
Tarjousajan kesto voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytykset (kuten
jäljempänä määritelty) eivät kuitenkaan ole täyttyneet Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun esteeseen
verrannollisen erityisen esteen johdosta, kuten esimerkiksi kilpailuviranomaisen hyväksynnän odottamisen vuoksi,
Tarjouksentekijä voi pidentää Tarjousajan kestoa kymmenen (10) viikon yli, kunnes kyseinen este on poistunut ja
Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika arvioida kyseistä tilannetta edellyttäen, että Yhtiön liiketoiminta ei vaikeudu
kohtuuttoman kauan. Tarjousaikaa voidaan jatkaa myös, mikäli soveltuva lainsäädäntö ja määräykset näin edellyttävät.
Tarjouksentekijä julkistaa tällöin uuden päättymispäivän vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä.
Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika (kuten määritelty jäljempänä) voi jatkua yli kymmenen (10) viikon.
Tarjouksentekijä voi keskeyttää Tarjousajan, jos kaikki Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet
tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ennen Tarjousajan päättymistä, sekä toteuttaa Osakkeiden ja
Erityisten Oikeuksien, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta sitä ei ole peruutettu alla olevan kohdan
”– Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti, myynnin ja oston. Tarjousajan kesto on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa siitä
päivämäärästä lukien, kun Tarjousaika on alkanut, eli 25.7.2022. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää Tarjousajan, Tarjouksentekijä
ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään tiedotteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tällainen päätös on tehty, ja joka
tapauksessa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytettävän Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää
Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän tiedotteessa ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen jäljempänä kohdassa ”– Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen” esitetyn mukaisesti
(tällaiseen jatkettuun Tarjousaikaan viitataan termillä ”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan
tilanteessa Jälkikäteinen Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä
ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan tiedotteella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä voi lisäksi jatkaa Jälkikäteistä Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä
tiedotteella viimeistään Jälkikäteisen Tarjousajan alkuperäistä suunniteltua päättymispäivää seuraavana ensimmäisenä (1.)
suomalaisena pankkipäivänä.
4.4

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kunkin seuraavan Yhdistymissopimuksessa sovitun ehdon
täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan
mahdollista, luopunut vaatimasta kunkin niistä täyttymistä (yhdessä ”Toteuttamisedellytykset”) 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
yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Yhtiön 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 myydä 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 (kuten määritelty jäljempänä) tai (B) aseta Tarjouksentekijälle vaatimusta suostua
minkäänlaisiin toimenpiteisiin koskien mitään sen lähipiiriyhtiöitä tai mitään niiden portfolioyhtiöitä;

(iii)

Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty jäljempänä) ei ole tapahtunut Julkistamispäivän jälkeen;

(iv)

Tarjouksentekijä ei ole saanut Julkistamispäivän jälkeen uutta tietoa, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen
Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä);

(v)

Yhtiö ei ole julkistanut tai antanut Tarjouksentekijälle tietoa, joka olisi olennaisesti virheellistä, olennaisesti
epätäydellistä tai olennaisesti harhaanjohtavaa, ja Yhtiö 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 (kuten määritelty jäljempänä);
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(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)

Yhtiön hallitus on antanut suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymiseksi, ja suositus on edelleen voimassa, eikä
sitä ole peruutettu tai muokattu (pois lukien suosituksen teknisluontoiset muokkaukset tai muuttaminen soveltuvien
lakien tai Ostotarjouskoodin edellyttäessä sitä Kilpailevan Tarjouksen johdosta edellyttäen, että suositus
Ostotarjouksen hyväksymiselle pysyy voimassa);

(viii) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi
Tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus; ja
(ix)

kunkin Suurista Osakkeenomistajista antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous on edelleen ehtojensa mukaisesti
voimassa.

”Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa (i) mitä tahansa Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kaiken omaisuuden tai minkään
olennaisen osan divestointia tai uudelleenjärjestelyä; (ii) Yhtiön tai jonkin Yhtiön olennaisen konserniyhtiön (muun kuin
Avidly AB (rekisteritunnus 559083-1664), joka on maksukyisenä selvitysmenettelyn kohteena) tulemista maksukyvyttömäksi
tai asettamista selvitysmenettelyyn, konkurssimenettelyyn tai muuhun vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn; (iii) mitä
tahansa merkittävien vihollisuuksien, sotatoimien tai merkittävän terroriteon puhkeamista tai pahenemista, joka koskettaa
suoraan Yhdysvaltoja, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ruotsia tai Suomea tai mitä tahansa muuta valtiota, jossa Yhtiöllä ja sen
konserniyhtiöillä on olennaista toimintaa tai liiketoimintaa, jolla yksin tai kokonaisuutena tarkastellen on tai voitaisiin
kohtuudella olettaa olevan olennainen haitallinen vaikutus, tai joka aiheuttaa tai jonka voitaisiin kohtuudella olettaa aiheuttavan
olennaisen haitallisen vaikutuksen Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden, kokonaisuutena tarkastellen, liiketoiminnassa, varoissa,
tulevaisuudennäkymissä, taloudellisessa asemassa tai toiminnan tuloksessa milloin tahansa tai ajan myötä; (iv) mitä tahansa
merkittävää ja jatkuvaa häiriötä Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin tai Suomen rahoitusjärjestelmissä,
mukaan lukien arvopapereiden kaupankäynnin keskeyttäminen tai olennainen rajoittaminen yleisesti Nasdaq Helsingissä tai
Tukholmassa, Lontoon arvopaperipörssissä tai New Yorkin arvopaperipörssissä tai yleinen liikepankkitoiminnan
keskeyttäminen Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa minkä tahansa toimivaltaisen
viranomaisen toimesta, tai olennainen häiriö liikepankkipalveluissa Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai
Yhdysvalloissa, jolla yksin tai kokonaisuutena tarkastellen on tai voitaisiin kohtuudella olettaa olevan olennainen haitallinen
vaikutus, tai joka aiheuttaa tai jonka voitaisiin kohtuullisesti olettaa aiheuttavan olennaisen haitallisen vaikutuksen Yhtiön ja
sen konserniyhtiöiden, kokonaisuutena tarkastellen, liiketoiminnassa, varoissa, tulevaisuudennäkymissä, taloudellisessa
asemassa tai toiminnan tuloksessa milloin tahansa tai ajan myötä, tai joka estää muutoin kuin tilapäisesti sähköisen
maksunvälityksen Suomeen tai Ruotsiin tai näistä maista; (v) mitä tahansa tapahtumaa, tilaa, olosuhdetta, kehitystä,
ilmentymää, muutosta, vaikutusta tai tosiseikkaa (kaikkiin viitataan sanalla ”Vaikutus”), jolla yksin tai yhdessä muiden
Vaikutusten kanssa on tai voitaisiin kohtuudella olettaa olevan olennainen haitallinen vaikutus, tai joka aiheuttaa tai jonka
voitaisiin kohtuullisesti olettaa aiheuttavan olennaisen haitallisen vaikutuksen Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden, kokonaisuutena
tarkastellen, liiketoiminnassa, varoissa, tulevaisuudennäkymissä, taloudellisessa asemassa tai toiminnan tuloksessa milloin
tahansa tai ajan myötä.
Minkään seuraavista ei kuitenkaan katsota muodostavan Olennaista Haitallista Muutosta tai olennaista haitallista vaikutusta tai
myötävaikuttavan niihin siltä osin kuin ne ovat peräisin: (i) poliittisista, taloudellisista, toimialalla vallitsevista,
kansantaloudellisista (mukaan lukien korkotasoihin tai vaihtokursseihin liittyen) tai sääntely-ympäristön olosuhteista yleisesti,
niin kauan kuin näillä ei ole olennaisen epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön ja sen konserniyhtiöihin verrattuna samojen
lainkäyttöalueiden samalla toimialalla tai toimialoilla Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kanssa toimiviin yhtiöihin; (ii) mistä
tahansa luonnonkatastrofista, covid-19-pandemian kiihtymisestä tai pahentumisesta tai minkä tahansa muun sairauden
puhkeamisesta, merkittävien vihamielisyyksien, sotatoimien tai terroritekojen syttymisestä, niin kauan kuin näillä ei ole
olennaisen epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön ja sen konserniyhtiöihin verrattuna samojen lainkäyttöalueiden samalla toimialalla
tai toimialoilla Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden kanssa toimiviin yhtiöihin; (iii) mistään seikoista, jotka on asianmukaisesti
julkistettu tiedonantomateriaalissa, jonka Yhtiö on asettanut Tarjouksentekijän, sen konserniyhtiöiden ja/tai näiden
neuvonantajien saataville ennen 8.7.2022 sellaisella tavalla, joka mahdollistaa varovaisen ja ammattimaisen tarkastajan
ymmärtämään ja arvioimaan tällaisen riskin, tosiseikan, asian, ilmentymän tai tapahtuman merkittävyyttä suhteessa Yhtiön
antamiin vakuutuksiin, tai julkistettu ennen Julkistamispäivää Yhtiön yhtiötiedotteella (mukaan lukien kaikki Yhtiön julkiset
vuosikertomukset, puolivuosikatsaukset tai liiketoimintakatsaukset); (iv) siitä, että Yhtiö ei saavuta sisäisiä tai julkistettuja
suunnitelmia, ennusteita, arvioita tai ennustuksia koskien liikevaihtoa, tulosta, substanssiarvoa tai muita taloudellisia tai
toiminnallisia mittareita Julkistamispäivänä tai sen jälkeen sillä poikkeuksella, että mikään tässä lausekkeessa (iv) esitetty ei
estä tai muutoin vaikuta sen määrittämiseen, muodostavatko tai myötävaikuttavatko tällaisten epäonnistumisien taustalla
vaikuttavat Vaikutukset Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen; (v) muutoksista Yhtiön rahoitusvälineiden markkinahinnassa
tai kaupankäyntimäärissä sillä poikkeuksella, että mikään tässä lausekkeessa (v) esitetty ei estä tai muutoin vaikuta sen
määrittämiseen, muodostavatko tai myötävaikuttavatko tällaisten muutosten taustalla vaikuttavat Vaikutukset Olennaiseen
Haitalliseen Muutokseen; (vi) Ostotarjouksen julkistamisesta ja toteuttamisesta; tai (vii) mistä tahansa toimista, jotka Yhtiö on
toteuttanut Tarjouksentekijän nimenomaisesta kirjallisesta pyynnöstä tai nimenomaisella kirjallisella suostumuksella.
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Edellä kuvatut Toteutumisedellytykset Ostotarjouksen toteuttamisen ehtoina ovat tyhjentävät. Tarjouksentekijällä on oikeus
päättää Ostotarjous, päättää sen raukeamisesta tai peruuttaa se, ainoastaan jos jokin Toteuttamisedellytyksistä ei voi täyttyä
edellyttäen, että Vaikutuksella, joka antaa oikeuden vedota kyseiseen Toteuttamisedellytykseen, on Finanssivalvonnan
julkaisemissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 (Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus, muutoksineen) tarkoitetulla tavalla
olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Edellä lausuttua rajoittamatta, Yhtiö ja Tarjouksentekijä ovat
Yhdistymissopimuksessa sopineet, että millä tahansa Tarjouksentekijälle esitetyllä vaatimuksella hyväksyä mitä tahansa
toimenpiteitä liittyen sen mihin tahansa konserniyhtiöön tai mihin tahansa niiden portfolioyhtiöihin, kuten viitattu yllä
Ostotarjouksen Toteuttamisedellytysten kohdassa (ii), katsotaan olevan tällainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle
Ostotarjouksen kannalta.
Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset on esitetty tässä kohdassa tyhjentävästi. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden
luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, mistä tahansa
Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai mikäli
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden kaikkien tai osan niistä täyttymistä, mistä tiedotetaan tiedotteella viimeistään
päivänä, jona Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen
ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä ostamalla Osakkeet ja Erityiset Oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi
hyväksytty ja maksamalla tapauksesta riippuen Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta
osakkeenomistajille ja Erityisten Oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen alla olevan kohdan ”–
Maksuehdot ja selvitys” mukaisesti.
4.5

Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa
hyvitystä

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ja/tai Erityisiä Oikeuksia Tarjousaikana ja mahdollisena
Jälkikäteisenä Tarjousaikana sekä näitä ennen ja näiden jälkeen julkisessa kaupankäynnissä First Northissa tai muulla tavoin
Ostotarjouksen ulkopuolella siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua.
Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu Tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
toimiva taho hankkii Julkistamispäivän jälkeen ja ennen Tarjousajan (mukaan lukien mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika)
päättymistä Osakkeita ja/tai Erityisiä Oikeuksia Osaketarjousvastiketta tai Tarjousvastiketta Erityisestä Oikeudesta
korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän on Arvopaperimarkkinalain 11 luvun
25 §:n mukaisesti muutettava Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa
(korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa
Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä Osaketarjousvastikkeen tai Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta lisäksi
Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus niille
Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.
Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu Tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
toimiva taho hankkii Tarjousajan (mukaan lukien mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika) päättymistä seuraavien yhdeksän (9)
kuukauden kuluessa Osakkeita ja/tai Erityisiä Oikeuksia Osaketarjousvastiketta tai Tarjousvastiketta Erityisestä Oikeudesta
korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun
25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen 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
Osaketarjousvastikkeen tai Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta välinen erotus yhden (1) kuukauden kuluessa
hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet
Ostotarjouksen.
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että
Osaketarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että
Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä tuumin toimiva taho ei ole ennen
välimiesmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita tai Erityisiä Oikeuksia Ostotarjousta paremmin ehdoin.
4.6

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Osakkeet
Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Avidlyn osakasluetteloon, lukuun
ottamatta Avidlya ja sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän
antavalla Yhtiön osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahalaitoksessa (katso myös ”–
Maksuehdot ja selvitys” ja ”Tärkeitä tietoja”). Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien
Osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin Osakkeita koskeva
kauppa toteutetaan, ehdollisena oikeudelle perua Osakkeiden myyntiä koskeva hyväksyntä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Tarjousaikana annettu hyväksyntä on voimassa myös mahdollisen jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan loppuun asti.
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Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n
(”Euroclear”) 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 arvoosuustilinhoitajaansa tai omaisuudenhoitajaansa. Tällaiset osakkeenomistajat voivat toissijaisesti ottaa yhteyttä Evli Oyj:hin
(”Evli”) lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen operations@evli.com saadakseen tietoja hyväksynnän antamisesta.
Niiden Avidlyn osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee
antaa hyväksyntänsä relevantin hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä
hyväksymislomaketta tai mitään muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja osakkeenomistajille, joiden Osakkeet on
hallintarekisteröity.
Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen
hankkiminen on Avidlyn kyseisen osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan suostumus toimitetaan kirjallisena arvoosuustilinhoitajalle.
Avidlyn osakasluetteloon merkityn Avidlyn osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa
asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle arvoosuustilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa tai, jos kyseinen arvoosuustilinhoitaja ei vastaanota hyväksymisilmoituksia, tällainen osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti omaan
pankkiinsa hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta tai toissijaisesti Evliin lähettämällä
sähköpostiviestin osoitteeseen operations@evli.com saadakseen lisätietoja. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se
vastaanotetaan Tarjousajan kuluessa tai Jälkikäteisen Tarjousajan tapauksessa Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa, kuitenkin
aina arvo-osuustilinhoitajan antamat ohjeet huomioiden. Arvo-osuustilinhoitajat saattavat pyytää hyväksyntöjen
vastaanottamista ennen Tarjousajan päättymistä. Avidlyn Osakkeenomistajat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan.
Hyväksyntä katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun asianomainen arvo-osuustilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijä voi
myös hylätä sellaisen hyväksynnän, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä olevista osakkeenomistajan omistamista
Osakkeista.
Hyväksymällä Ostotarjouksen Avidlyn osakkeenomistaja valtuuttaa arvo-osuustiliään hoitavan arvo-osuustilinhoitajan
kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on
toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksynyt osakkeenomistaja valtuuttaa arvoosuustiliään hoitavan arvo-osuustilinhoitajan suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään kaikkiin muihin
Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan
Ostotarjouksen toteutuskauppojen hetkellä kyseisellä arvo-osuustilillä olevat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti.
Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut
hyväksyntäänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta
Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntirajoitus
sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksynnän. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden
selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Osaketarjousvastike maksetaan Avidlyn
osakkeenomistajille. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntirajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja
arviolta kolmen (3) suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun on ilmoitettu siitä, että Ostotarjousta ei toteuteta, tai
Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruuttamisilmoitus on vastaanotettu.
Ostotarjouksen hyväksymisen antamalla Avidlyn osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset
henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiantoon tai toimeksiannon ja
Osakkeiden selvityksen toteuttamiseen osallistuville osapuolille.
Erityiset Oikeudet
Ostotarjouksen voi hyväksyä Erityisten Oikeuksien haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Avidlyn Erityisiä Oikeuksia
koskevaan rekisteriin, lukuun ottamatta Avidlya ja sen tytäryhtiötä. Evli lähettää ilmoituksen Ostotarjouksesta mukaan lukien
ohjeet ja hyväksymislomakkeen kaikille tällaisille Erityisten Oikeuksien haltijoille. Erityisten Oikeuksien haltijat, jotka eivät
saa ilmoitusta Evliltä, voivat olla yhteydessä Evliin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen operations@evli.com.
Erityisten Oikeuksien haltijan, joka on merkittynä Avidlyn Erityisiä Oikeuksia koskevaan rekisteriin Tarjousaikana ja joka
haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake Evlille sen
ohjeiden mukaisesti ja Evlin asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan
Tarjousajan tai Jatketun Tarjousajan tapauksessa Jatketun Tarjousajan aikana, kuitenkin aina Evlin antamien ohjeiden
mukaisesti. Erityisten Oikeuksien haltijat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksyntä katsotaan toimitetuksi vasta
silloin, kun Evli on sen tosiasiallisesti vastaanottanut.

17

Erityisten Oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien omistamiensa Erityisten Oikeuksien
osalta, ehdollisena oikeudelle perua Erityisten Oikeuksien myyntiä koskeva hyväksyntä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijä voi
hylätä myös osittaisen Erityisiä Oikeuksia koskeva hyväksynnän. Erityisten Oikeuksien haltija, joka on pätevästi hyväksynyt
Ostotarjouksen eikä ole peruuttanut hyväksyntäänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin siirtää
myymiään Erityisiä Oikeuksia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
4.7

Oikeus peruuttaa hyväksyntä

Avidlyn osakkeenomistaja tai Erityisten Oikeuksien haltija voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä peruuttaa
antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien
Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, eli kunnes
Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen
hyväksyntää Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien
myyntiä ja ostoa, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista
ennen Osakkeita ja Erityisiä Oikeuksia koskevien toteutuskauppojen toteuttamista jäljempänä kohdassa ” – Maksuehdot ja
selvitys” kuvatun mukaisesti.
Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen pätevästi tarjottuja Osakkeita koskien edellyttää kirjallisen
peruuttamisilmoituksen toimittamista sille arvo-osuustilinhoitajalle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen
hyväksymislomake toimitettiin. Jos kyse on hallintarekisteröidyistä arvopapereista, Osakkeiden haltijan tulee pyytää
hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamisilmoitus. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen
Erityisten Oikeuksien Osalta edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen
operations@evli.com.
Jos Avidlyn osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä, tarjottuja Osakkeita koskeva arvoosuustilille rekisteröity luovutusrajoitus tai myyntirajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) suomalaisen
pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruuttamisilmoitus on vastaanotettu.
Osakkeiden tai Erityisten Oikeuksien haltija, joka on pätevästi peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä
Ostotarjouksen uudelleen milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu tai keskeytetty, ennen jatketun tai
keskeytetyn Tarjousajan päättymistä tai mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana noudattaen edellä kohdassa ”–
Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua hyväksymismenettelyä.
Arvo-osuustiliä hoitava arvo-osuustilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja 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
4.8

Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen

Ostotarjouksen alustavasta tuloksesta ilmoitetaan arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena
pankkipäivänä. Alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, että toteutetaanko Ostotarjous, mikäli
Toteuttamisedellytykset täyttyvät tai niistä luovutaan lopullisen tuloksen julkistamispäivänä, ja että jatketaanko Tarjousaikaa.
Ostotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena
pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien
prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii)
toteutetaanko Ostotarjous.
Jälkikäteisen Tarjousajan tapauksessa Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen
Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien alustavan prosenttimäärän arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen Tarjousajan
päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä ja lopullisen prosenttimäärän arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen
Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.
4.9

Maksuehdot ja selvitys

Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien, 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 (”Toteuttamispäivä”). Tämä heijastaa
sisäistä aikataulua, jonka perusteella Adelis Fund III nostaa varat sijoittajiltaan. Osakkeiden kaupat toteutetaan First Northissa
edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin First Northissa sovellettavat säännöt sallivat tämän. Muutoin Osakkeiden kaupat
toteutetaan First Northin ulkopuolella.
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Yllä mainittujen toteutuskauppojen selvityspäivä (”Selvityspäivä”) on Toteuttamispäivä tai ensimmäinen (1.) suomalainen
pankkipäivä Toteuttamispäivän jälkeen. Osaketarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä kunkin sellaisen Avidlyn
osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, arvoosuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, arvopaperisäilyttäjän tai
hallintarekisteröinnin hoitajan määrittelemälle pankkitilille. Tarjousvastike Erityisestä Oikeudesta maksetaan Selvityspäivänä
kunkin Avidlyn Erityisten Oikeuksien haltijan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole pätevästi peruuttanut
hyväksyntäänsä, pankkitilille, jonka Erityisten Oikeuksien haltija on ilmoittanut hyväksymislomakkeella.
Osaketarjousvastiketta tai Tarjousvastiketta Erityisestä Oikeudesta ei tulla kuitenkaan maksamaan pankkitilille, joka sijaitsee
Australiassa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella, tai Uudessa-Seelannissa tai EteläAfrikassa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa Ostotarjousta ei tehdä (katso ”Tärkeitä tietoja” edellä), ja kaikki
arvopaperisäilyttäjien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tällaisilla lainkäyttöalueilla sijaitseviin pankkitileihin liittyvät
ohjeistukset tullaan hylkäämään. Osakkeenomistajan ja Erityisten Oikeuksien haltijan varsinainen maksun
vastaanottoajankohta riippuu kussakin tapauksessa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista ja haltijan ja arvoosuustilinhoitajan, arvopaperisäilyttäjän tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisistä sopimuksista.
Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja
selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien
toteutuskaupat mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta
maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin viivytyksettä,
kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. Lisäksi Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden
pidättäytyä Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksusta, mikäli maksu on estetty tai kielletty
soveltuvan pakotelainsäädännön tai -määräysten vuoksi ja/tai peruuttaa tai irtisanoa mitkä tahansa hyväksynnät, mikäli
soveltuva pakotelainsäädäntö tai -määräykset niin edellyttävät. Mikäli kyseessä olevaa hyväksyntää ei ole peruutettu tai
irtisanottu, Tarjouksentekijä maksaa viivytyksettä Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta, kun se
ei enää ole soveltuvan pakotelainsäädännön tai -määräysten mukaan estettyä tai kiellettyä.
Mikäli kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset eivät täyty ja Tarjouksentekijä ei luovu vaatimasta kyseisten edellytysten
täyttymistä tai jatka Tarjousaikaa, Ostotarjousta ei toteuteta, eikä vastiketta makseta Osakkeista tai Erityisistä Oikeuksista,
joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty.
4.10 Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus Osakkeisiin ja Erityisiin Oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja joiden osalta
hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Tarjouksentekijän tapauksesta riippuen tarjoavalle
osakkeenomistajalle tai Erityisten Oikeuksien haltijalle tekemää Osaketarjousvastikkeen tai Tarjousvastikkeen Erityisestä
Oikeudesta maksua vastaan.
4.11 Varainsiirtovero ja muut maksut
Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden tai Erityisten Oikeuksien Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yhteydessä
mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.
Kukin osakkeenomistaja tai Erityisten Oikeuksien haltija vastaa arvo-osuustilinhoitajien, omaisuudenhoitajien,
hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista mahdollisten vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten
muiden Osakkeiden tai Erityisten Oikeuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista kuten myös
maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan ja Erityisten Oikeuksien haltijan hyväksynnän peruutukseen kohdan ”– Oikeus
peruuttaa hyväksyntä” mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen
edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen perusteella ostettujen Osakkeiden ja Erityisten Oikeuksien myynnistä ja
ostosta ja Osaketarjousvastikkeen ja Tarjousvastikkeen Erityisestä Oikeudesta maksamisesta.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, mukaan lukien osakkeenomistajan
tai Erityisten Oikeuksien haltijan asuinvaltion verolait, mukaan verotettava tapahtuma Avidlyn osakkeenomistajalle tai
Erityisten Oikeuksien haltijalle. Kukin osakkeenomistaja tai Erityisten Oikeuksien haltija vastaa niistä mahdollisista
veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle osakkeenomistajalle tai Erityisten Oikeuksien haltijalle käteisen
vastaanottamisesta Ostotarjouksen perusteella. Kaikkia Avidlyn osakkeenomistajia ja Erityisten Oikeuksien haltijoita
kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajansa puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin
veroseuraamuksiin liittyen.
4.12 Muut asiat
Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan
yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.
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Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n
mukaisesti, Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa rajoissa. Lisäksi mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kolmannen
osapuolen toimesta kilpaileva julkinen ostotarjous Osakkeista ja Erityisistä Oikeuksista, Tarjouksentekijä pidättää itsellään
Yhdistymissopimuksen ehtojen asettamissa rajoissa oikeuden (i) päättää Tarjousajan jatkamisesta, (ii) päättää Ostotarjouksen
ehtojen muuttamisesta, ja (iii) päättää Tarjousajan aikana, mutta ennen kilpailevan julkisen ostotarjouksen päättymistä,
Ostotarjouksen raukeamisesta.
Mistä tahansa Ostotarjouksen pidennyksestä, viivästymisestä, päättämisestä tai muuttamisesta tiedotetaan tiedotteella
soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tarjouksentekijällä on yksin oikeus päättää harkintansa mukaisesti
kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lainsäädännön ja määräysten sekä Yhdistymissopimuksen
ehtojen asettamissa rajoissa.
4.13 Muita tietoja
Evli toimii Ostotarjouksen järjestäjänä, mikä tarkoittaa, että se suorittaa tiettyjä hallinnollisia palveluja Ostotarjoukseen liittyen.
Tämä ei tarkoita, että Ostotarjouksen hyväksyvää henkilöä (”Osallistuja”) pidettäisiin automaattisesti Evlin asiakkaana.
Osallistujaa pidetään asiakkaana vain, jos Evli on hyväksynyt Osallistujan asiakkaaksi ja Osallistuja on solminut
asiakassopimuksen Evlin kanssa. Jos Osallistujaa ei pidetä asiakkaana, sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen)
sijoittajien suojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta hyväksymiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei niin sanottua
asiakkaan luokittelua eikä niin sanottua soveltuvuusarviointia suoriteta Ostotarjousta koskien. Kukin Osallistuja on näin ollen
vastuussa sen varmistamisesta, että sillä on riittävä kokemus ja tieto ymmärtääkseen Ostotarjoukseen liittyvät riskit.
4.14 Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) mukaan kaikilla sijoittajilla on 3.1.2018 alkaen oltava
kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat Legal
Entity Identifier -tunnusta (”LEI”) ja luonnolliset henkilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa (”Henkilötunnus”)
hyväksyäkseen Ostotarjouksen. Kunkin henkilön oikeudellinen asema määrää kumpaa tunnistetta edellytetään, ja LEItunnuksen tai Henkilötunnuksen, tapauksesta riippuen, toimittamatta jättäminen voi estää arvo-osuustilinhoitajaa toteuttamasta
kauppaa tällaisen henkilön osalta. Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat olla yhteydessä asianmukaiseen
viranomaiseen tai markkinoilla toimiviin toimittajiin. Ohjeet maailmanlaajuisesta LEI-järjestelmästä voi löytää seuraavalta
verkkosivulta: https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oikeushenkilöitä ja luonnollisia
henkilöitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen, kehotetaan hakemaan LEI-tunnusta (oikeushenkilöt) tai selvittämään
Henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeessa sitä jätettäessä.
4.15 Tietoa henkilötietojen käsittelystä
Ostotarjouksen hyväksyvät henkilöt toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Evlille henkilötietoja, kuten nimen,
osoitteen ja henkilötunnuksen. Evlille toimitettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä Ostotarjouksen hallinnoimisen
vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilötietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja
voidaan käsitellä myös Evlin kanssa yhteistyötä tekevien yritysten tietojärjestelmissä. Evli saattaa hankkia osoitetietoja
Euroclearin toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Evlin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä, mukaan
lukien yksityiskohtaisia tietoja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien käyttämisestä, löytyy osoitteesta www.evli.com.
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5.

YHTIÖN ESITTELY

Tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot on poimittu ja perustuvat yksinomaan Yhtiön
julkistamaan tilintarkastamattomaan liiketoimintakatsaukseen 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, Yhtiön
julkistamaan vuosikertomukseen ja tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta, Yhtiön
julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön osakasluetteloon per 22.7.2022 sekä muihin julkisesti
saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden
asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa.
5.1

Yleistä

Avidly on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö, ja sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena First Northissa
kaupankäyntitunnuksellä AVIDLY. Avidlyn yritys- ja yhteisötunnus on 2018481-2, sen kotipaikka on Helsinki, Suomi, ja sen
rekisteröity osoite on Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, Suomi.
Avidly on johtava pohjoismaalainen markkinointiteknologia-alan (MarTech) palveluntarjoaja, jonka osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena First Northissa. Avidlyn MarTech-palvelutarjonnassa asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat
tiiviisti yhteen sen vaikuttavuushakuiseen kasvustrategiaan. Avidly tekee yhteistyötä kaikenkokoisten organisaatioiden kanssa
start-up-yrityksistä Fortune 500 -yhtiöihin ja on sitoutunut luomaan ratkaisuja, jotka auttavat yhtiöitä kasvamaan. Avidlyn
tiimiin kuuluu noin 280 markkinointiteknologian ammattilaista yhteensä 18 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Kanadassa.
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella4 Avidly Konsernin liikevaihto oli noin 29 972 tuhatta euroa, liiketulos (EBIT) oli noin -57
tuhatta, ja taseen mukaiset varat olivat yhteensä noin 22 105 tuhatta euroa.
5.2

Osakkeet ja osakepääoma

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Avidlyn rekisteröity osakepääoma on 322 400 euroa ja Avidlyn liikkeeseen laskettujen
osakkeiden lukumäärä on 5 369 660, joista ulkona olevia on 5 339 537 ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita on 30 123.
Avidlyn yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman vähimmäis- tai enimmäismäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Avidlylla on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty Suomen arvo-osuusjärjestelmään, jota ylläpitää Euroclear. Jokainen osake
oikeuttaa yhteen (1) ääneen Avidlyn yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin
Avidlyn jaettaviin varoihin. Avidlyn yhtiöjärjestyksessä ei ole äänioikeuksia koskevia määräyksiä tai rajoituksia, jotka
poikkeaisivat Osakeyhtiölaista.
5.3

Omistusrakenne

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon 22.7.2022 merkityt Avidlyn kymmenen suurinta
osakkeenomistajaa ja heidän omistuksensa kaikista Avidlyn liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä. Tietyt Avidlyn
suurimmat osakkeenomistajat, kuten Stockholm Holding Co w.1.1., ovat hallintarekisteröityjä ja puuttuvat siksi alla olevasta
listasta.
Osakkeenomistaja
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky
Euroclear Bank SA/NV
Gobelet Oy
Skogberg Ville
Amlax Oy
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
Palcmills Oy
Maula Jesse
Nikkola Ismo
Parvikoski Hans
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Omat osakkeet
Yhteensä

4

Perustuu Avidly Konsernin vuoden 2021 vuosikertomukseen.
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Osakkeiden
lukumäärä
851 722
501 375
371 662
252 595
245 560
242 700
220 000
155 565
125 562
105 562
3 072 303
2 297 357
30 123
5 369 660

Prosenttia osakkeista ja
äänistä
15,86
9,34
6,92
4,70
4,57
4,52
4,10
2,90
2,34
1,97
57,22
42,78
0,56
100,00

5.4

Omat osakkeet

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Avidlyn ja sen tytäryhtiöiden hallussa on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä yhteensä
30 123 omaa osaketta, jotka edustavat noin 0,56 prosenttia kaikista Avidlyn osakkeista ja äänistä. Ostotarjousta ei tehdä
Osakkeista, jotka ovat Avidlyn tai sen tytäryhtiöiden hallussa.
5.5

Optio-oikeudet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Avidlylla on 569 580 liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa Erityistä Oikeutta, jotka
on annettu Yhtiön Kannustinjärjestelmän puitteissa tietyille Avidly Konsernin johdon jäsenille. Kukin Erityinen Oikeus
oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Yhtiön osakkeen 0,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan edellyttäen, että
tietyt Kannustinjärjestelmän ehdoissa määritellyt ehdot täyttyvät, kuten jäljempänä on kuvattu.
Avidlyn hallitus päätti 15.7.2020 perustaa Kannustinjärjestelmän Avidly Konsernin johdolle, mukaan lukien Yhtiön
toimitusjohtaja, talousjohtaja ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja. Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka
alkoi 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023. Kannustinjärjestelmän osallistujat voivat ansaita ansaintajaksolta sijoitukseen perustuvan
palkkion ja suoriteperusteisen palkkion. Kannustinjärjestelmän sijoitukseen perustuvan palkkion saaminen edellyttää, että
osallistuja hankkii Yhtiön osakkeita tai kohdentaa Kannustinjärjestelmään ennestään omistamiaan Yhtiön osakkeita enintään
Yhtiön hallituksen päättämän määrän eikä ole palkkion maksuhetkellä irtisanoutunut tai purkanut työ- tai toimisuhdettaan
Yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Kannustinjärjestelmän suoriteperusteinen palkkio perustuu
Yhtiön osakkeen arvonnousuun ja osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Jos
osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, suoriteperusteista palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Suoriteperusteinen Kannustinjärjestelmän palkkion osa maksetaan, muiden ehtojen täyttyessä, mikäli Yhtiön osakekurssi
ylittää tarkasteluhetkellä 2,30 euroa. Kannustinjärjestelmän mukaisen täyden suoriteperusteisen palkkion saaminen edellyttää
6,50 euron osakekurssia tarkasteluhetkellä.
Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kokonaan Yhtiön osakkeina vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä. Yhtiön
hallitus päättää annetaanko palkkiona Yhtiön uusia osakkeita vai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Palkkiona maksettuja
osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden sitouttamisjakson aikana lukuun ottamatta luovutusrajoituksesta
asteittain sitouttamisjakson aikana vapautuvia osakkeita. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää Kannustinjärjestelmän
palkkioiden maksamisesta kokonaan tai osittain rahana.
Pääsääntöisesti Kannustinjärjestelmän osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista
osakkeista verojen maksun jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän
bruttovuosipalkkansa arvoa ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Avidly Konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.
Ansaintajakson perusteella maksettavat Kannustinjärjestelmän palkkiot ovat enintään 569 580 Yhtiön osaketta, mikä vastaa
enintään noin 10,61 prosentin laimennusvaikutusta, mikäli Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan
Yhtiön uusina osakkeina.
Kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti, jos Yhtiön osakkeista tehdään ansaintajakson aikana Kannustinjärjestelmän ehtojen
mukaiset kriteerit täyttävä julkinen ostotarjous, Kannustinjärjestelmän osallistuja on oikeutettu saamaan täyden
Kannustinjärjestelmän palkkion ostotarjouksen toteuduttua käyttämällä hallussaan olevat Erityiset Oikeudet edellyttäen, että
osallistuja täyttää edellä kuvatun osakeomistusta koskevan edellytyksen ja jatkaa työ- tai toimisuhteessa Avidly Konserniin
kuuluvaan yhtiöön Kannustinjärjestelmän palkkion maksuhetkellä.
Tarjouksentekijän tietojen mukaan Avidlylla ei ole muita liikkeeseen laskettuja tai ulkona olevia optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Avidlyn 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous kuitenkin valtuutti hallituksen
päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Katso jäljempänä: ”–
Valtuutukset – Valtuutus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta”.
5.6

Valtuutukset

Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskeva valtuutus
Avidlyn 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, peruuttamalla aiemmat, käyttämättömät valtuutukset, valtuuttaa
hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 536 960 osaketta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia
Avidlyn kaikista osakkeista. Mikä tahansa valtuutuksen mukainen hankinta voidaan toteuttaa vain käyttämällä yhtiön vapaata
omaa pääomaa ja First Northissa hankinnan ajankohtana muodostuneella arvolla.
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Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään kaikista Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevista ehdoista ja
edellytyksistä, mukaan lukien tavasta, jolla osakkeet hankitaan. Valtuutus ei rajoita hallituksen oikeutta päättää omien
osakkeiden suunnatusta hankkimisesta edellyttäen, että Avidlylla on painava taloudellinen syy tällaisille hankinnoille.
Valtuutusta on tarkoitus käyttää Avidlyn kannalta tärkeiden liiketoimien yhteydessä, kuten Yhtiön liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen tai transaktioiden toteuttamisessa tai muihin hallituksen kulloinkin päättämiin tarkoituksiin edellyttäen, että omien
osakkeiden hankkimiselle on painava taloudellinen syy. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiön hallussa tai ne voidaan
mitätöidä tai siirtää edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.
Valtuutus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Avidlyn 30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
vastikkeettomasta ja/tai vastikkeellisesta osakeannista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidlyn
hallussa olevia omia osakkeita tai päättää Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeiden enimmäismäärä, joka voidaan antaa valtuutuksen nojalla joko laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita, siirtämällä
Avidlyn hallussa olevia omia osakkeita tai antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia optio-oikeuksia ja muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia on 1 800 000 osaketta. Määrä vastaa enintään noin 25 prosenttia Avidlyn kaikista
osakkeista sen jälkeen, kun kaikki osakkeet, jotka voidaan laskea liikkeeseen ja/tai kaikki omat osakkeet, jotka voidaan
luovuttaa ja/tai kaikki osakkeet, jotka voidaan antaa Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla on annettu ja/tai siirretty valtuutuksen nojalla tehdyn päätöksen
mukaisesti. Valtuutus ei rajoita hallituksen oikeutta päättää suunnatuista osakeanneista tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien suunnatusta antamisesta.
Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiölle tärkeiden järjestelyjen yhteydessä, kuten transaktioissa ja liiketoimintakaupoissa tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen tai investointien rahoittamisen yhteydessä, Yhtiön omistusrakenteen laajentamiseen,
kannustimien tarjoamiseen Yhtiön työntekijöille tai työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseen tai muihin tarkoituksiin, joista
hallitus kulloinkin päättää edellyttäen, että osakkeiden tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiselle on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jos Yhtiöllä on painava taloudellinen syy tai, Osakeyhtiölain niin vaatiessa, erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.
5.7

Osakassopimukset sekä eräät muut sopimukset

Sen lisäksi, mitä Yhtiö on julkistanut yhtiötiedotteella 12.7.2022, joka yhtiötiedote on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä Yhtiön
julkaisemassa muodossa (katso ”Liite B – Yhtiön 12.7.2022 julkaisema yhtiötiedote”), Tarjouksentekijä ei ole tietoinen mistään
osakassopimuksista, Yhtiön ja sen osakkaiden välisistä sopimuksista tai muista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka koskisivat
Avidlyn osakkeenomistusta tai äänivallan käyttöä tai jotka muutoin vaikuttaisivat olennaisesti Ostotarjouksen höytyjen
arviointiin.
5.8

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja

Osakeyhtiölain mukaisesti Avidlyn hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii Avidlyn hallitus.
Avidlyn yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Avidlyn
yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä hallitukseen kuuluvat
seuraavat jäsenet: Joakim Fagerbakk (puheenjohtaja), Åsa Arvidsson, Juha Mikkola ja Ville Skogberg.
Avidlyn yhtiöjärjestyksessä määrätään lisäksi, että Avidlylla voi olla toimitusjohtaja. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä
Avidlyn toimitusjohtaja on Jesse Maula.
Avidlyn tilintarkastaja on KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastaja on KHT Veikko Terho.
5.9

Taloudelliset tiedot

Avidlyn tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä Avidlyn
julkaisemassa muodossa. Konsernitilinpäätös sisältää toimintakertomuksen. Katso ”Liite C – Yhtiön taloudelliset tiedot”.
Lisäksi Yhtiön tilintarkastamaton liiketoimintakatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on tämän
Tarjousasiakirjan liitteenä Avidlyn julkaisemassa muodossa. Katso ”Liite C – Yhtiön taloudelliset tiedot”.
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5.10 Yhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät
Yhtiön tulevaisuudennäkymät on kuvattu Yhtiön tilintarkastamattomassa liiketoimintakatsauksessa 31.3.2022 päättyneeltä
kolmen kuukauden jaksolta. Katso ”Liite C – Yhtiön taloudelliset tiedot”.
5.11 Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän Tarjousasiakirjan liitteenä. Katso ”Liite D – Yhtiön yhtiöjärjestys”.
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6.

TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY

6.1

Tarjouksentekijä lyhyesti

Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö (y-tunnus 3298254-7). Tarjouksentekijän
kotipaikka on Helsinki, Suomi ja sen rekisteröity osoite on Regeringsgatan 20, SE-111 53 Tukholma. Tarjouksentekijä on
tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä suoraan Anton Holding I Oy:n kokonaan omistama, joka on Suomen lakien mukaisesti
perustettu yksityinen osakeyhtiö. Anton Holding I Oy on suoraan Adelis Swedish HoldCo:n kokonaan omistama, joka on
Ruotsin lakien mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö ja joka perustettiin toimimaan holding-yhtiönä
transaktiorakenteessa. Adelis Swedish HoldCo on Adelis Fund III:n ja sen lähipiiriyhtiöiden, Adelis III Co-Invest A AB:n,
Adelis III Co-Invest B AB:n ja Adelis Friends & Family III AB:n, kautta kokonaan Adelis Holding III AB:n omistama. Adelis
Holding III AB, Adelis Fund III, Adelis III Co-Invest A AB, Adelis III Co-Invest B AB ja Adelis Friends & Family III AB
ovat kaikki Ruotsin lakien mukaisesti perustettuja yksityisiä osakeyhtiöitä.
Adelis on kasvukumppani hyvin asemoituneille, pohjoismaisille yhtiöille. 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. Adelis on erittäin aktiivinen pääomasijoittaja teknologiapalveluiden alalla,
ja merkittävä osuus Adeliksen aiemmasta sijoitustaustasta rakentuu sijoituksista teknologiapalveluihin. Adeliksen sijoittajiin
kuuluu johtavia suomalaisia, pohjoismaalaisia ja maailmanlaajuisia eläkerahastoja, säätiöitä, family office -sijoitusyhtiöitä ja
omaisuudenhoitajia. Adeliksen tiimillä on yli sadan vuoden kumulatiivinen kokemus pääomasijoittamisesta, ja tällä hetkellä
Adelis hallinnoi noin kahden miljardin euron pääomia.
6.2

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevat tahot

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa oleviin tahoihin lukeutuvat Anton Holding I
Oy, Adelis Swedish HoldCo, Adelis Holding III AB, Adelis Fund III, Adelis III Co-Invest A AB, Adelis III Co-Invest B AB
ja Adelis Friends & Family III AB.
Anton Holding I Oy:n y-tunnus on 3298253-9, sen kotipaikka on Helsinki, Suomi, ja sen rekisteröity osoite on Regeringsgatan
20, SE-111 53 Tukholma. Adelis Swedish HoldCo:n rekisterinumero on 559386-5321, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja
sen rekisteröity osoite on Bolagsrätt Sundsvall AB, Box 270, SE-851 04 Sundsvall (rekisteröidyn osoitteen muuttamista
osoitteeseen c/o Adelis Equity Partners, Regeringsgatan 20, SE-111 53 koskeva rekisteröinti on vireillä). Adelis Holding III
AB:n rekisterinumero on 559331-3827, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja sen rekisteröity osoite on Regeringsgatan 20,
SE-111 53 Tukholma, Ruotsi. Adelis Fund III:n rekisterinumero on 559322-7118, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja sen
rekisteröity osoite on Regeringsgatan 20, SE-111 53 Tukholma, Ruotsi. Adelis III Co-Invest A AB:n rekisterinumero on
559350-2486, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja sen rekisteröity osoite on Regeringsgatan 20, SE-111 53 Tukholma,
Ruotsi. Adelis III Co-Invest B AB:n rekisterinumero on 559350-2569, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja sen rekisteröity
osoite on Regeringsgatan 20, SE-111 53 Tukholma, Ruotsi. Adelis Friends & Family III AB:n rekisterinumero on 5593497232, sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja sen rekisteröity osoite on Regeringsgatan 20, SE-111 53 Tukholma, Ruotsi.
Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa oleva taho ei
omista Osakkeita tai Erityisiä Oikeuksia tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä.
6.3

Yhtiön omistus Tarjouksentekijässä

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Avidly ei omista Tarjouksentekijän tai minkään Tarjouksentekijään
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevan tahon osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita.
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7.

LIITTEET

LIITE A – YHTIÖN HALLITUKSEN ANTAMA LAUSUNTO .......................................................................................... A-1
Yhtiön hallituksen lausunto Ostotarjouksesta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut 22.7.2022. Tarjouksentekijä ei
vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä
Tarjousasiakirjassa.
LIITE B – YHTIÖN 12.7.2022 JULKAISEMA YHTIÖTIEDOTE ...................................................................................... B-1
Yhtiön 12.7.2022 julkaisema yhtiötiedote on sisällytetty tähän liitteeseen B siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut.
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa
uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa.
LIITE C – YHTIÖN TALOUDELLISET TIEDOT ............................................................................................................... C-1
Yhtiön liiketoimintakatsaus 31.3.2022 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut ja
Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta siinä muodossa kuin Yhtiö on sen julkistanut.
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden oikeaa
uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa.
LIITE D – YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ............................................................................................................................. D-1
Yhtiön yhtiöjärjestys sisältyy tähän Liitteeseen D siinä muodossa kuin se on rekisteröitynä kaupparekisteriin tämän
Tarjousasiakirjan päivämääränä. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla mainitussa asiakirjassa esitetyistä tiedoista
lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousasiakirjassa.

26

LIITE A – YHTIÖN HALLITUKSEN ANTAMA LAUSUNTO

A-1

]WYScbbOdWS\ W\ab`c[S\bbWS\ [nn`n [ccbbcc ccRS\ ]aOYSO\\W\ bOW ]aOYYSWaWW\ ]WYScbbOdWS\ W\ab`c[S\bbWS\ ZWWYYSSaSS\ZOaYc\
$[cc YcW\ 014 03+ ]aOYYSS\ ZWWYYSSaSS\ZOaYc' X]YO ZWWbbgg NVbWo\ ]aOYS^]VXOWaSS\ ^WbYn\ OWYOdnZW\ YO\\cabW\Xn`XSabSZ[nn\'
X]abO NVbWo bWSR]bbW ,0)2)-+-+' XO ZWWbn\\nW\S\ <`WbgWabS\ FWYScYaWS\ [cc\bO[W\S\ NVbWo\ ]aOYYSWYaW JO`X]cYaS\bSYWXn\
[OVR]ZZWaS\ ^gg\\o\ [cYOWaSabW%' ccRSZZSS\Zc]YWbbSZc\' ]aOYYSWRS\ XOYO[WaS\ bOW [cc\ dOabOOdO\ b]W[S\^WbSS\
aSc`OcYaS\O' bOW [WYnZW 8dWRZg XOYOO ]aW\Y]O bOW [ccb]W\ XOYOO dO`]XO bOW [Wbn bOVO\aO [ccbO dO`OZZWaccbbO
]aOYYSS\][WabOXWZZSS\' bOW X]a bna[ngbga^nWdn [W\Yn bOVO\aO SRSZZn [OW\Wbc\ ]aOZbO ]\ S\\S\ Fab]bO`X]cYaS\ b]bScbbO[WabO'
FaOYSbO`X]cadOabWYSbbO XO*bOW JO`X]cadOabWYSbbO <`WbgWaSabn FWYScRSabO' bO^OcYaSabO `WW^^cS\' OZS\\SbOO\ dOabOOdOabW Sc`]
Sc`]abO (^S`WOObbSSZZO)
JWSbgb NVbWo\ acc`Sb ]aOYYSS\][WabOXOb XO bWSbgb NVbWo\ X]VR]\ XnaS\Sb' [cYOO\ ZcYWS\ YOWYYWS\ NVbWo\ ZWWYYSSaSS\ ZOaYS[WS\
<`WbgWabS\ FWYScYaWS\ VOZbWXOb' :O^DO\ >`]ebV <_cWbg =c\R -+,2 Bg' Ib]QYV]Z[ ?]ZRW\U :] e)Z)Z)' 8[`O^ ?]ZRW\U 8I' >]PSZSb
Fg' GOZQ[WZZa Fg' LWS\b] Fg' MS8`S=cbc`S 89' AcVO @[^]ZO' A]\Oh Bc[ZO\RS`' ASaaS DOcZO' @a[] EWYY]ZO' ?O\a GO`dWY]aYW XO
LWZZS IY]UPS`U' SRcabOS\ gVbSS\an \]W\ 02'+ ^`]aS\bbWO NVbWo\ ZWWYYSSaSS\ ZOaYSbcWabO XO cZY]\O ]ZSdWabO FaOYYSWabO XO
nn\Wabn $Vc][W]WRS\ bngaW ZOW[S\\cadOWYcbca aWZZn ]ZSbcYaSZZO' Sbbn YOWYYW <`WbgWaSb FWYScRSb [cc\\SbbOWaWW\ NVbWo\
]aOYYSWYaW%' ]dOb ^S`ccbbO[Obb][OabW aWb]cbc\SSb VgdnYag[nn\ Fab]bO`X]cYaS\ [OVR]ZZWaWabO ^O`S[[WabO YWZ^OWZSdWabO
bO`X]cYaWabO Vc]ZW[ObbO) BS\SZZnYnn\ 8dWRZg\ ?OZZWbcYaS\ XnaS\Wabn SW ]R]bSbO Y]WbcdO\ [OVR]ZZWabO Vgobgn bOW YWSZbSWaWn
dOWYcbcYaWO' X]bYO `WW^^cdOb acc\\WbSZZc\ Fab]bO`X]cYaS\ ]\\Wabc[WaSabO) A]bYcb ?OZZWbcYaS\ XnaS\Sb bOW VSWRn\ bgo\O\bOXO\aO
][WabOdOb NVbWo\ ]aOYYSWbO XO ]dOb O\bO\SSb ^S`ccbbO[Obb][Ob aWb]c[cYaS\aO Fab]bO`X]cYaSS\ ZWWbbgS\ SRSZZn b]RSbcZZO
bOdOZZO) AcVO DWYY]ZO' NVbWo\ ?OZZWbcYaS\ dO`O^cVSS\X]VbOXO' b]W[WW IS\W]` GO`b\S`W\O :O^DO\ FgX5aan XO :O^DO\ >`]ebV
<_cWbg =c\R -+,2 Bg ]\ O\bO\cb SRSZZn [OW\Wbc\ ^S`ccbbO[Obb][O\ aWb]c[cYaS\' XO ?OZZWbcYaS\ dO`aW\OW\S\ XnaS\ LWZZS
IY]UPS`U ][WabOO ac]`OO\ NVbWo\ ]aOYYSWbO XO ]\ VS\YWZoY]VbOWaSabW O\bO\cb ^S`ccbbO[Obb][O\ aWb]c[cYaS\aO) NVbWo\
?OZZWbca YOba]]' Sbbn O\\Sbcb ^S`ccbbO[Obb][Ob aWb]c[cYaSb bcYSdOb JO`X]cYaS\bSYWXn\ YgYgn aOOdcbbOO bOd]WbSZbc
][Wabca]acca NVbWoaan XO ]dOb aWbS\ NVbWo\ ]aOYYSS\][WabOXWS\ SRc\ [cYOWaWO) CWanYaW ]\ YOba]bbc' Sbbn ^S`ccbbO[Obb][WO
aWb]c[cYaWO O\bO\SWRS\ ]aOYYSS\][WabOXWS\ XO ?OZZWbcYaS\ XnaS\bS\ SRcb ]dOb bnZbn ]aW\ gZSWaSabW ZW\XOaaO NVbWo\
]aOYYSS\][WabOXWS\ SbcXS\ YO\aaO)
Fab]bO`X]cYaS\ b]bScbbO[W\S\ ]\ SVR]ZZW\S\ bWSbbgXS\ bOdO\][OWabS\ SVb]XS\ bngbbg[WaSZZS bOW aWZZS' Sbbn JO`X]cYaS\bSYWXn ]\
Zc]^c\cb dOObW[OabO \WWRS\ bngbbg[Wabn aW\n ^nWdn\n bOW aWWVS\ ^nWdnn\ [S\\Saan' Yc\ JO`X]cYaS\bSYWXn XcZYWabOO
Fab]bO`X]cYaS\ Z]^cZZWaS\ bcZ]YaS\) EnWVW\ SVb]WVW\ YccZcdOb [cc\ [cOaaO YOWYYWS\ bO`dWbbOdWS\ dW`O\][OWaVgdnYag\boXS\
aOO[W\S\' Ic][S\ YWZ^OWZcdW`O\][OW\S\ [cYOO\ ZcYWS\' XO aS' Sbbn Fab]bO`X]ca ]\ VgdnYagbbg aSZZOWabS\ FaOYYSWRS\ XO
<`WbgWabS\ FWYScYaWS\ ]aOZbO' X]bYO SRcabOdOb gVRSaan JO`X]cYaS\bSYWXn\ [ccb]W\ [OVR]ZZWaSabW VO\YYW[WS\ [cWRS\
]aOYYSWRS\ XO S`WbgWabS\ ]WYScYaWS\ YO\aaO' gZW gVRSYannYg[[S\bn $4+% ^`]aS\bbWO NVbWo\ ZWWYYSSaSS\ ZOaYSbcWabO XO cZY]\O
]ZSdWabO ]aOYYSWabO XO nn\Wabn' ZOaYSbbc\O ]aOYSgVbWoZOW\ ,3 Zcdc\ , j5\ [cYOWaSabW XO bngaW ZOW[S\\cadOWYcbca Vc][W]WRS\)
DWYnZW JO`X]cYaS\bSYWXn ]\\Wabcc VO\YYW[OO\ gZW gVRSYan\Yg[[S\bn $4+% ^`]aS\bbWO YOWYWabO NVbWo\ ZWWYYSSaSS\ ZOaYSbcWabO XO
cZY]\O ]ZSdWabO ]aOYYSWabO XO nn\Wabn' ZOaYSbbc\O ]aOYSgVbWoZOW\ ,3 Zcdc\ , j5\ [cYOWaSabW XO bngaW ZOW[S\\cadOWYcbca
Vc][W]WRS\' JO`X]cYaS\bSYWXn OWY]] OZ]WbbOO ]aOYSgVbWoZOW\ [cYOWaS\ ^OY]ZZWaS\ Zc\Oabca[S\SbbSZg\ VO\YYWOYaSS\ XnZXSZZn
]ZSdOb NVbWo\ FaOYYSSb XO bn[n\ XnZYSS\ Vc]ZSVbWO NVbWo\ FaOYYSWRS\ ^]WabO[WaSabO EOaRO_ =W`ab E]`bVWabO \WW\ ^WO\ YcW\ aS
]\ a]dSZZSbbOdWS\ ZOYWS\ XO [nn`ngabS\ [cYOO\ aOZZWbbcO XO Yngbn\\oaan [OVR]ZZWabO)
JO`X]caOaWOYW`XO bcZSS aWanZbn[nn\ Fab]bO`X]cYaS\ gYaWbgWaY]VbOWaSb SVR]b XO Fab]bO`X]cabO Y]aYSdWO ZWanbWSb]XO)
JO`X]cYaS\bSYWXn ]\ dO`[WabO\cb bO`dWbbOdO\ XO `WWbbndn\ `OV]WbcYaS\ d]WROYaSS\ `OV]WbbOO Fab]bO`X]cYaS\ aS\ b]bScbcSaaO
aS\ SVb]XS\ [cYOWaSabW XO [OVR]ZZWaS\ ^OY]ZZWaS\ Zc\Oabca[S\SbbSZg\ ]aOYSgVbWoZOW\ [cYOWaSabW)
Fab]bO`X]cYaS\ [cYOWaS\ bO`X]caOXO\ ]R]bSbOO\ OZYOdO\ O`dW]ZbO -0)2)-+-- XO ^nnbbgdn\ O`dW]ZbO -)4)-+--) JO`X]cYaS\bSYWXn
^WRnbbnn WbaSZZnn\ ]WYScRS\ XObYOO bO`X]caOWYOO OWYO OX]W\ bOW YSaYSgbbnn bO`X]caOXO\ Fab]bO`X]cYaS\ SVb]XS\ [cYOWaSabW)
Fab]bO`X]cYaS\ ]R]bSbOO\ bnZZn VSbYSZZn b]bScbcdO\ dc]RS\ -+-- Y]Z[O\\S\ dc]aW\SZXn\\SYaS\ OWYO\O)
JO`X]cYaS\bSYWXn XO 8dWRZg ]dOb aWb]cbc\SSb \]cRObbO[OO\ a]dSZbcdW\ ]aW\ XO aWW\n [nn`W\ YcW\ aS ]\ Yngbn\\oaan [OVR]ZZWabO
8`d]^O^S`W[O`YYW\OgVRWabgYaS\ O\bO[WO ac]aWbcYaWO ac][OZOWaWaaO XcZYWaWaaO ]ab]bO`X]cYaWaaO \]cRObSbbOdWabO
[S\SbbSZgbOd]WabO $q/EFAF6D<AGE=AA7;q%)

Peywyrrsr$xeywxe
?OZZWbca ]\ dOZ[WabSZZcb bn[n\ XcZYWaS\ ZOcac\\]\ Fab]bO`X]cabO Y]aYWS\ O`d]^O^S`W[O`YYW\OZOW\ $201*-+,-' [ccb]YaW\SS\%
[cYOWaSabW NVbWo\ XO aS\ ]aOYYSS\][WabOXWS\ aSYn <`WbgWabS\ FWYScYaWS\ VOZbWX]WRS\ $gVRSaan "$DHAB6B8D;@:6>F;<6F"%
\nYoYcZ[OabO)
Jn[n\ ZOcac\\]\ O\bO[WabO dO`bS\ JO`X]cYaS\bSYWXn ]\ b]W[WbbO\cb ?OZZWbcYaSZZS JO`X]caOaWOYW`XO\ ac][S\YWSZWaS\
Zc]\\]YaS\ aSYn aS\ S\UZO\\W\YWSZWaS\ Ynn\\oYaS\ $p36D<AGE6E;6=;D<6@ ,GA@@AEq%)
LOZ[WabSZZSaaOO\ ZOcac\b]OO\ ?OZZWbca ]\ Yngbbn\gb bWSb]XO' X]bYO JO`X]cYaS\bSYWXn ]\ SaWbbn\gb JO`X]caOaWOYW`XO\
Cc]\\]YaSaaO' aSYn bWSbbgXn [cWbO JO`X]cYaS\bSYWXn\ b]W[WbbO[WO bWSb]XO' SWYn ?OZZWbca ]ZS WbaS\nWaSabW bO`YWabO\cb \nWbn
bWSb]XO) EnW\ ]ZZS\ ?OZZWbcYaS\ O`dW]WVW\ Fab]bO`X]cYaS\ dOWYcbcYaWabO NVbWo\ ZWWYSb]W[W\bOO\ XO bgo\bSYWXoWVW\ ]\
acVbOcRcbbOdO dO`OcYaSZZO)
36D<AG=E8@F8=;<M@ 36D<AGE6E;6=;D<6@ ,GA@@A=E8EE6 8E;FFM?;EFM EFD6F89;E;EF6 EGG@@;F8>?;EF6 <6 @;;78@
FA78@@M=N;E;EFM H6;=GFG=E;EF6 5:F;N@ FA;?;@F66@ <6 FJN>>;EJJF88@ 5:F;NEEM
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XevnsyowirxiomnÇr$erxeqex$xmihsx
?OZZWbca ]\ O`dW]W\cb JO`X]cYaS\bSYWXn\ ab`ObSUWaWO acc\\WbSZ[WO JO`X]cYaS\bSYWXn\ Fab]bO`X]cabO Y]aYSdOaaO ,-)2)-+-XcZYWabSbcaaO bWSR]bbSSaaO XO JO`X]caOaWOYW`XO\ Cc]\\]YaSaaO SaWbSbbgXS\ ZOcac\b]XS\ ^S`cabSSZZO) JO`X]caOaWOYW`XO\
Cc]\\]YaSaaO XO JO`X]cYaS\bSYWXn\ Fab]bO`X]cabO Y]aYSdOaaO bWSR]bbSSaaO O\\SbbcXS\ bWSb]XS\ [cYOO\ 8RSZWa caY]] YObbOdO\
Y]YS[cYaS\aO XO S`W\][OWaS\ VWab]`WO\aO bSY\]Z]UWO^OZdSZcWaaO' [Wbn WZ[S\bndnb 8RSZWYaS\ OWS[[Ob aWX]WbcYaSb SaW[S`YWYaW
LOZbbWW\ XO 8RRG`]V]\' bSYSdn\ aWWbn dOVdO\ Yc[^^O\W\ 8dWRZgZZS XO aS\ X]Vb]`gV[nZZS ZWWYSb]W[W\\O\ YOadObbO[WaS\
XObYO[WaSaaO aSYn ]`UOO\WaSabW Sbbn ORR(]\(g`Wbga]ab]XS\ YOcbbO)
JO`X]cYaS\bSYWXn SW ]R]bO Fab]bO`X]cYaS\ b]bScbbO[WaSZZO ]ZSdO\ [S`YWbbndWn dnZWbbo[Wn dOWYcbcYaWO 8dWRZg\ ZWWYSb]W[W\bOO\
bOW dO`]WVW\' aS\ X]VR]\ bOW bgo\bSYWXoWRS\ OaS[OO\' bOW aS\ b]W[W^OWYY]XS\ aWXOW\bWW\)

Leppmxyowir$evzms
?OZZWbca O`dW]W' Sbbn NVbWo Vgobgg 8RSZWYaS\ ^WbYnabn Y]YS[cYaSabO XO `Sac`aaSWabO bSY\]Z]UWO^OZdSZcWRS\ OZO\ g`WbgabS\
YOadc\ dOcVRWbbOXO\O)
?OZZWbca O`dW]W' Sbbn bWSR]b JO`X]cYaS\bSYWXn\ NVbWobn Y]aYSdWabO ab`ObSUWaWabO acc\\WbSZ[WabO O\\SbOO\ gZSWaSZZn bOa]ZZO)
JO`X]cYaS\bSYWXn\ ZOcac\b]XS\ ^S`cabSSZZO ?OZZWbca caY]]' Sbbn JO`X]cYaS\bSYWXn\ Fab]bO`X]cYaS\ [cYOWaWZZO ab`ObSUWaWZZO
acc\\WbSZ[WZZO SW ]ZS dnZWbbo[Wn [S`YWbbndWn dOWYcbcYaWO NVbWo\ ZWWYSb]W[W\bOO\' dO`]WVW\ bOW aS\ b]W[W^OWYY]XS\ aWXOW\bWW\)
?OZZWbca b]bSOO SRSZZSS\' Sbbn JO`X]cYaS\bSYWXn SW ]R]bO Fab]bO`X]cYaS\ b]bScbbO[WaSZZO ]ZSdO\ [S`YWbbndWn dnZWbbo[Wn
dOWYcbcYaWO 8dWRZg\ X]VR]\ bOW bgo\bSYWXoWRS\ OaS[OO\) JO`X]cYaS\bSYWXn OWY]] YcWbS\YW\ [ccbbOO 8dWRZg\ ?OZZWbcYaS\
Y]Y]]\^O\]O dOabOO[OO\ 8dWRZg\ ccbbO ][Wabca`OYS\\SbbO \WW\ ^WO\ YcW\ Yngbn\\oaan ]\ [OVR]ZZWabO Fab]bO`X]cYaS\
b]bScbbO[WaS\ XnZYSS\)
?OZZWbca caY]]' Sbbn gVRWabg[WaS\ Z]^cZZWaSb XO ^WbYn\ OWYOdnZW\ dOWYcbcYaSb d]WROO\ O`dW]WRO dOabO Fab]bO`X]cYaS\
b]bScbbO[WaS\ XnZYSS\)
Jn[n\ ZOcac\\]\ O\bO[WaVSbYSZZn ?OZZWbca SW ]ZS aOO\cb NVbWo\ bgo\bSYWXoWZbn dW`OZZWaWO ZOcac\b]XO Fab]bO`X]cYaS\
dOWYcbcYaWabO NVbWo\ bgoZZWaggbSS\)

$DH;A /EFAF6D<AG=E8EF6 5:F;N@ <6 E8@ $DHAB6B8D;@:6>F;<A;78@ @M=N=G>?6EF6
?OZZWbca ]\ ]bbO\cb Vc][W]]\ caSWbO bSYWXoWbn O`dW]WRSaaOO\ Fab]bO`X]cabO aSYn O\OZga]WRSaaOO\ NVbWo\ dOWVb]SVb]WaWO
[OVR]ZZWaccYaWO XO ^nnbbnSaann\ ZOcac\\]abOO\' [cYOO\ ZcYWS\ [cbbO \WWVW\ `OX]Wbbc[ObbO NVbWo\ dWW[SOWYOWaS\
bOZ]cRSZZWaS\ ac]`WbcaYgdg\' \gYgWaS\ OaS[O\ XO bcZSdOWaccRS\ \nYg[nb' NVbWo\ ]aOYYSS\ YOc^O\Yng\bWVW\\O\ VWab]`WOZZWaS\
YSVWbgYaS\ aSYn Fab]bO`X]cYaS\ b]bScbbO[WaS\ SRSZZgbgYaSb NVbWoZZS XO JO`X]cYaS\bSYWXnZZS) Fab]bO`X]cabO Y]aYSdO\
O`dW]W\bW\aO bcSYaW ?OZZWbca ]\ aOO\cb IWac GO`b\S`a Fg5Zbn ,-)2)-+-- ^nWdnbg\ TOW`\Saa ]^W\W]\ (ZOcac\\]\ Y]aYWS\
FaOYSbO`X]cadOabWYSbbO XO JO`X]cadOabWYSbbO <`WbgWaSabn FWYScRSabO $p'6;D@8EE /B;@;A@ ">6GEG@FAq%) =OW`\Saa F^W\W]\ (
ZOcac\b] ]\ bn[n\ ZOcac\\]\ ZWWbbSS\n ,)
ISWYY]WVW\ XO ]aObSYWXoWVW\' X]WbO ?OZZWbca ^Wbnn Fab]bO`X]cYaS\ O`dW]W\\W\ YO\\OZbO ]ZS\\OWaW\O YccZcdOb [cc\ [cOaaO5
FaOYSbO`X]cadOabWYS XO JO`X]cadOabWYS <`WbgWaSabn FWYScRSabO6
FaOYSbO`X]cadOabWYYSS\ aWanZbn[n ^`SS[W]6
Fab]bO`X]cYaS\ YnbSWadOabWYS' X]YO [OVR]ZZWabOO 8`d]^O^S`W\VOZbWX]WZZS dnZWbbo[n\ ZWYdWRWbSSbW\6
FaOYYSWRS\ VWab]`WOZZW\S\ YOc^O\Yng\bWVW\bO6
bWSR]b XO ]ZSbcYaSb NVbWo\ ZWWYSb]W[W\\]WabO bn[n\ ZOcac\\]\ ^nWdn[nn`n\n XO \WWRS\ O`dW]Wbc YSVWbga
bcZSdOWaccRSaaO6
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?OZZWbca b]bSOO' Sbbn NVbWo\ XO JO`X]cYaS\bSYWXn\ gVRWabg[WaSS\ aOObbOO' YcbS\ ]\ bOdOZZWabO dOabOOdO\ZOWaWaaO Xn`XSabSZgWaan'
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]aOYYSS\][WabOXOZZO' X]YO ][WabOO S\S[[n\ YcW\ YOYaW Y]Z[Oa]aOO gVbWo\ ]aOYYSWabO XO ]aOYYSWRS\ bc]bbO[OabO
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Zc\Oabca[S\SbbSZgaan ]aOYSgVbWoZOW\ [cYOWaW\ SRSZZgbgYaW\)
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YngbSbbndWaann\ ]ZSdOb OaWOO\YccZcdOb bWSR]b' [cYOO\ ZcYWS\ JO`X]caOaWOYW`XOaaO XO bnaan ZOcac\\]aaO SaWbSbgb bWSR]b XO [ccb
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NVRgadOZbOW\ O`d]^O^S`W^o`aaWaan XO Sbbn 8dWRZgO SWdnb Y]aYS NVRgadOZbOW\ dc]RS\ ,4./ O`d]^O^S`W^o`aaWZOW\' [ccb]YaW\SS\
$q0NDEE;>6=;q%' dOObW[cYaSb ann\\oZZWaSabn bWSR]\O\b]dSZd]ZZWaccRSabO' SWYn 8dWRZg ]ZS dSZd]ZZW\S\ b]W[WbbO[OO\' SWYn
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Y]bW^OWYYO ]\ Ic][W' XO aS ]\ ac][OZOWabS\ bWSR]\O\b]dSZd]ZZWaccYaWS\ XO [S\SbbSZgdOObW[cabS\ OZOW\S\) Fab]bO`X]ca
bSVRnn\ NVRgadOZZ]WaaO Go`aaWZOW\ Y]VRO\ ,/$S% XO HSUcZObW]\ ,/< (ann\\oYaS\ [cYOWaSabW $]bbOS\ Vc][W]]\ bWSbgb \WWRS\
\]XOZZO YngbSbbndWaan ]ZSdOb ^]WYYSO[Wa[OVR]ZZWaccRSb%' XO [ccb]W\ Ic][S\ ZOW\annRn\\o\ [cYOWabS\
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aSZdWbga[S\SbbSZgWbn' ^S`ccbca]WYScbbO' SVR]WabO Zc]^c[WabO XO [OYacXS\ OX]WbcabO' X]bYO S`]OdOb NVRgadOZbOW\
]ab]bO`X]caann\boXS\ XO ([nn`ngabS\ \]XOZZO a]dSZZSbbOdWabO bWSR]\O\b]dSZd]ZZWaccYaWabO XO [S\SbbSZgdOObW[cYaWabO) JnVn\
bWSR]bbSSaSS\ aWanZZgbSbgb bOZ]cRSZZWaSb bWSR]b ]\ ZOORWbbc Ic][SaaO a]dSZbcdWS\ YW`XO\^Wb]abO\RO`RWS\ [cYOWaSabW' SWdnbYn \S
dnZbbn[nbbn ]ZS dS``ObbOdWaaO gVRgadOZbOZOWabS\ gVbWoWRS\ bWZW\^nnboYaWW\ bOW bOZ]cRSZZWaWW\ bWSb]WVW\) Fab]bO`X]ca bSVRnn\
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ZnVW^WW`WgVbWob XO \nWRS\ Yc\YW\ \W[Wbbn[nb bOV]b bOW dnZWbbnXnb $b]W[WSaaOO\ JO`X]cYaS\bSYWXn\ bOW aS\ ZnVW^WW`WgVbWoWRS\
OaWO[WSVW\n% d]WdOb OX]WbbOW\ bn[n\ bWSR]bbSS\ ^nWdn[nn`n\ XnZYSS\ XO Fab]bO`X]cYaS\ dW`SWZZn]Z]\ OWYO\O' XO [ccb]W\ YcW\
Fab]bO`X]cYaS\ \]XOZZO' ac]`OO\ bOW dnZWZZWaSabW' ]abOO bOW Xn`XSabnn ]abOdO\aO 8dWRZg\ ]aOYYSWbO bOW [Wbn bOVO\aO
O`d]^O^S`SWbO' X]bYO ]dOb dOWVRSbbOdWaaO bOW [cc\\SbbOdWaaO bnZZOWaWYaW ]aOYYSWYaW) DWbYn bOVO\aO bnZZOWaSb ]ab]b bOW Xn`XSabSZgb
]abOO d]WdOb bO^OVbcO XcZYWaWZZO [O`YYW\]WZZO dOZZWbaSdWZZO VW\\]WZZO bOW gYaWbgWaW\n ZWWYSb]W[W\O \Scd]bSZZcWZZO VW\\]WZZO) IWW\n
ZOOXccRSaaO YcW\ bWSb] [Wabn bOVO\aO bnZZOWaWabO ]ab]WabO bOW Xn`XSabSZgWabn ]abOO XcZYWabSbOO\ Ic][SaaO' bWSb] XcZYWabSbOO\
ZSVRWabobWSR]bbSSZZO bOW [ccZZO aSZZOWaSZZO bOdOZZO' X]ZZO bnZZOWaS\ bWSR]\ d]WROO\ Y]VbccRSZZO O`dW]WRO bOd]WbbOdO\ 8dWRZg\
O`d]^O^S`W\VOZbWXOb NVRgadOZZ]WaaO) JO`X]cYaS\bSYWXn\ bOZ]cRSZZWaSb \Scd]\O\bOXOb d]WdOb ZWanYaW VO`X]WbbOO 8dWRZg\
O`d]^O^S`SWZZO bOdO\][OWabO YOc^O\Yng\bWn' X]YO d]W YnaWbbnn bnZZOWabS\ O`d]^O^S`SWRS\ ]ab]\ bOW \WWRS\ ]abO[WaS\
Xn`XSabn[WaS\) IWW\n ZOOXccRSaaO YcW\ Ic][SaaO dOORWbOO\' bWSb] [Wabn bOVO\aO bnZZOWaWabO ]ab]WabO bOW Xn`XSabSZgWabn ]abOO
XcZYWabSbOO\ Ic][SaaO Ic][S\ ZOW\ SRSZZgbbn[nZZn bOdOZZO)
I<: bOW [WYnn\ NVRgadOZbOW\ ]aOdOZbW]\ O`d]^O^S`WY][WbSO SW ]ZS VgdnYag\gb bOW VgZn\\gb Fab]bO`X]cabO' ZOcac\cb
Fab]bO`X]cYaS\ O`d]abO bOW Y]VbccZZWaccRSabO SWYn ZOcac\cb [WbS\Ynn\ bnaan bWSR]bbSSaaO O\\SbbcXS\ bWSb]XS\ `WWbbndggRSabn'
]WYSSZZWaccRSabO bOW bngRSZZWaggRSabn) Jn[n\ dOabOW\S\ ZOcac[O ]\ `WY]a]WYScRSZZWaSabW `O\UOWabOdO bSY] NVRgadOZZ]WaaO)
BnbSWaS\ dOabOO\]bbO[W\S\ Fab]bO`X]cYaS\ ^S`cabSSZZO 8dWRZg\ gVRgadOZbOZOWaS\O ]aOYYSWRS\ bOW S`WbgWabS\ ]WYScYaWS\
VOZbWXO\O aOObbOO ]ZZO NVRgadOZbOW\ ZWWbb]dOZbW]\ bcZ]dS`]bcYaSaaO XO a]dSZbcdO\ NVRgadOZbOW\ ]aOdOZbW]\ XO ^OWYOZZWabS\ aSYn
cZY][OWabS\ XO [cWRS\ dS`]ZOYWS\ [cYOO\ dS`]bSbbOdO bO^OVbc[O) BOWYYWO 8dWRZg\ ]aOYYSWRS\ XO S`WbgWabS\ ]WYScYaWS\
VOZbWX]WbO YSV]bSbOO\ dnZWbbo[nabW Ynn\bg[nn\ `WW^^c[Obb][O\ O[[ObbW[OWaS\ \Scd]\O\bOXO\ ^c]ZSS\ Fab]bO`X]cYaS\
VgdnYag[Wabn Y]aYSdWW\ dS`]aSc`OO[cYaWW\ ZWWbbgS\)
8dWRZg\ gVRgadOZbOZOWabS\ O`d]^O^S`W\VOZbWX]WRS\ ]WYScYaWS\ b]bScbbO[W\S\ XO [OVR]ZZWabS\ dOObW[cabS\ SaWbbn[W\S\
JO`X]cYaS\bSYWXnn bOW 8dWRZgO Y]VbOO\ NVRgadOZbOW\ ZWWbb]dOZbW]\ O`d]^O^S`WZOYWS\ \]XOZZO d]W ]ZZO dOWYSOO' Y]aYO
JO`X]cYaS\bSYWXn XO 8dWRZg ]dOb aWX]WbbOcbc\SSb NVRgadOZbOW\ cZY]^c]ZSZZS XO ]aO bOW YOWYYW \WWRS\ X]Vb]VS\YWZoWabn XO VOZZWbcYaS\
XnaS\Wabn aOObbOdOb OacO NVRgadOZbOW\ cZY]^c]ZSZZO) CWanYaW YOWYYW bOW acc`W\ ]aO JO`X]cYaS\bSYWXn\ XO 8dWRZg\ dO`]WabO
aWXOWbaSdOb NVRgadOZbOW\ cZY]^c]ZSZZO) 8dWRZg\ O`d]^O^S`W\VOZbWXOb SWdnb dnZbbn[nbbn d]W VOOabOO JO`X]cYaS\bSYWXnn bOW 8dWRZgO
bOW \nWRS\ X]Vb]VS\YWZoWbn bOW VOZZWbcYaS\ XnaS\Wn ]WYScbSS\ NVRgadOZbOW\ ZWWbb]dOZbW]\ O`d]^O^S`WZOYWS\ `WYY][WaSabO
NVRgadOZbOW\ cZY]^c]ZWaSaaO bc][W]WabcW[SaaO) JO`X]cYaS\bSYWXn\' 8dWRZg\ bOW \nWRS\ ZnVW^WW`WgVbWoWRS\ ^OY]bbO[W\S\
\]cRObbO[OO\ gVRgadOZbOZOWaS\ bc][W]WabcW[S\ bc][W]bO d]W ]ZZO dOWYSOO)
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Jn[n bWSR]bS aWanZbnn ZOcac[WO X]bYO' aWZbn ]aW\ YcW\ \S SWdnb ]ZS VWab]`WOZZWaWO b]aWaSWYY]XO' ]dOb qbcZSdOWaccbbO Y]aYSdWO
ZOcac[WOq) JcZSdOWaccbbO Y]aYSdOb ZOcac[Ob aWanZbndnb ZOcac[WO Y]aYWS\ acc\\WbSZ[WO' ]R]bcYaWO' S\\cabSWbO' ^nn[nn`Wn'
bOd]WbbSWbO' ^g`YW[gYaWn' ab`ObSUW]WbO' bcZSdOWaccRS\ bO^OVbc[WO' bcZSdOWaccRS\ ZWWYSdOWVb]O bOW bcZ]abO' W\dSab]W\bSXO'
`OV]WbcabO`dSbbO' g`Wbga]ab]XO Y]aYSdWO acc\\WbSZ[WO bOW OWYSWbO' YWZ^OWZcdOVdccYaWO XO (VSWYY]cYaWO' bOZ]cRSZZWaSS\ OaS[OO\'
bcZSdOO\ ZWWYSb]W[W\bOO\ XO YSVWbgYaSS\ ZWWbbgdWn acc\\WbSZ[WO bOW bOd]WbbSWbO' ZWWYSb]W[W\bOab`ObSUWOO aSYn b]W[WOZOO' ^]ZWWbbWabO
XO ZOW\annRn\\oZZWabn g[^n`Wabon Y]aYSdWO acc\bOcYaWO aSYn [cWbO SW(VWab]`WOZZWaWO bWSb]XO) JcZSdOWaccbbO Y]aYSdOb ZOcac[Ob
d]WROO\ X]WaaOYW\ bO^OcYaWaaO bc\\WabOO bcZSdOWaccbbO Y]aYSdWS\ WZ[OWacXS\ Yngboabn' YcbS\ qcaY]Oq' qOWY]Oq' qaOObbOOq'
qd]WROq bOW q^WbnWaWq bOW \WWRS\ YWSZbSWaWabn bOW [cc\\SZZcWabO dOabOOdWabO WZ[OWacWabO) JcZSdOWaccbbO Y]aYSdWW\ ZOcac[WW\ ZWWbbgg
Zc]\\]abOO\ aSYn gZSWaWn Sbbn S`WbgWaWn `WaYSXn' S^ndO`[ccabSYWXoWbn XO ]ZSbcYaWO) CWanYaW ]\ ]ZS[OaaO `WaYSXn aWWbn' SbbSW
O`dW]WbO' S\\cabSWbO' acc\\WbSZ[WO XO [cWbO bcZSdOWaccbbO Y]aYSdWO ZOcac[WO bcZZO aOOdcbbO[OO\) EnWabn `WaYSWabn'
S^ndO`[ccabSYWXoWabn XO ]ZSbcYaWabO X]VbcS\ aWX]WbbOXWS\ SW bcZS O\bOO bnZZOWaWZZS bcZSdOWaccbbO Y]aYSdWZZS ZOcac[WZZS
[S`YWbbndnn ^OW\]O`d]O) Jn[n\ bWSR]bbSS\ aWanZbn[nb bcZSdOWaccbbO Y]aYSdOb ZOcac[Ob WZ[OWaSdOb OW\]OabOO\ bn[n\
bWSR]bbSS\ ^nWdn[nn`n\ [cYOWabO OaWO\bWZOO)
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AVIDLY OYJ ON SOPINUT DIGITAL 22 ONLINE LIMITEDIIN LIITTYVÄN
LISÄKAUPPAHINNAN MUUTOKSESTA
12.7.2022 08:46:00 EEST | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

AVIDLY OYJ ON SOPINUT DIGITAL 22 ONLINE LIMITEDIIN LIITTYVÄN
LISÄKAUPPAHINNAN MUUTOKSESTA
Avidly Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 12.7.2022 klo 8.46
Avidly Oyj (“Avidly”) on 21.12.2021 tiedottanut sopineensa Digital 22 Online Limitedin, isobritannialaisen inboundmarkkinoinnin asiantuntijan ja HubSpotin Elite -tason kumppanin, koko osakekannan ostamisesta. Sopimus pantiin
täytäntöön 12.1.2022. Sopimuksen mukaan Avidly maksaisi myyjille enintään 4 903 530 euron lisäkauppahinnan kahdessa
erässä vuosina 2024 ja 2025, mikäli lisäkauppahinnalle asetetut ehdot täyttyvät. Mahdollinen lisäkauppahinta maksettaisiin
osin käteisenä ja osin Avidlyn osakkeina siten, että käteisosuus on vähintään 55 % lopullisesta lisäkauppakauppahinnasta.
Avidly on nyt sopinut Digital 22 Online Limitedin osakkeiden myyjien kanssa, että Avidly tekee 1 818 000 euron
käteiskertasuorituksen myyjille, jonka johdosta myyjien oikeus lisäkauppahintaan alkuperäisen sopimuksen mukaan lakkaa.
Tämä sopimus kertaluonteisesta lisäkauppahintasuorituksesta on ehdollinen Anton Holding II Oy:n Avidlyn osakkeista ja
erityisistä oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen toteutumiselle.

AVIDLY OYJ
Hallitus
Lisätietoa:
Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English)
Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

Avidly lyhyesti
Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla
Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja.
Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn
tiimiin kuuluu noin 300 henkilöä yhteensä 18 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, IsoBritanniassa ja Kanadassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
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LIITE D – YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Avidly Oyj, ruotsiksi Avidly Abp, englanniksi Avidly Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta markkinointiviestinnän palveluita,
julkaisutoimintaa, kustantamista, myyntiä, markkinointia ja jakelua, muuta tiedonvälitystä, konsultointia, viihdealan
toimintaa sekä näihin liittyvää teollista ja kaupallista liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi ostaa, myydä, vuokrata ja pitää
hallinnassaan arvopapereita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo- osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus
osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:
1.

joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,

2.

jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan
arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai

3.

jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden
hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4§ Hallitus
Yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan. varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5§ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.
6§ Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin
yksin.
7§ Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä
varatilintarkastaja.
8 § Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukseen osallistuminen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä
kokouskutsusta. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen
määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa.

D-1

