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TÄYDENNYSASIAKIRJA
PPG
INDUSTRIES,
INC.:IN
14.1.2021
PÄIVÄTTYYN
TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA
KAIKISTA TIKKURILA OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN
TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, SEN TÄYDENNYKSIÄ JA
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ
NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOLLA SE
OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA, POSTILLA, TELEFAKSILLA,
SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN
EIKÄ VÄLILLISESTI EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ
AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA
HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA.
PPG Industries, Inc. (“Tarjouksentekijä” tai “PPG”) ja Tikkurila Oyj (“Yhtiö” tai “Tikkurila”) ovat 18.12.2020
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jota muutettiin 5.1.2021 ja 4.2.2021 (“Yhdistymissopimus”), ja jonka
mukaan PPG on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen lasketuista ja
ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”) (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 15.1.2021
julkaissut Ostotarjousta koskevan 14.1.2021 päivätyn tarjousasiakirjan sekä 11.2.2021, 17.2.2021, 10.3.2021,
16.3.2021 ja 17.3.2021 julkaissut 10.2.2021, 16.2.2021, 9.3.2021, 15.3.2021 ja 17.3.2021 päivätyt Ostotarjouksen
täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja näiden täydennysasiakirjojen mukaisesti muutettuna “Tarjousasiakirja”).
Ostotarjous alkoi 15.1.2021.
Tarjouksentekijä
täydentää
Tarjousasiakirjaa
arvopaperimarkkinalain
(746/2012,
muutoksineen
“Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan
(“Täydennysasiakirja”) tiedoilla:
Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti
tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymistä tai, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, sitä,
että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin
Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Nämä sisältävät muun muassa tarvittavien
hyväksyntöjen saamisen kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta.
Tarjouksentekijä julkisti 25.3.2021, että se on saanut hyväksynnän Ostotarjouksen toteuttamiseksi työ- ja
elinkeinoministeriöltä
(“Tarjouksentekijän
Tiedote”).
Tarjouksentekijä
täydentää
Tarjousasiakirjaa
Tarjouksentekijän Tiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan liitteeksi K. Ostotarjous on edelleen ehdollinen muille
Tarjousasiakirjassa esitetyille tavanomaisille toteuttamisedellytyksille, mukaan lukien Vähimmäisedellytyksen
täyttymiselle.
Koska tietyt viranomaishyväksyntäprosessit ovat edelleen vireillä eikä niiden odoteta tulevan päätökseen jatketun
tarjousajan aikana, Tarjouksentekijä on päättänyt edelleen jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 14.4.2021 klo 16.00
(Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen
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mukaisesti. PPG toimittaa lisäpäivityksiä jatketun tarjousajan päättyessä 14.4.2021 tai pian sen jälkeen ja odottaa
toteuttavansa Ostotarjouksen pian sen jälkeen.
Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavia kohtia seuraavasti:
Kansisivun kuudes kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja
yliviivattu):
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 15.1.2021 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 30.314.4.2021 kello 16.00
(Suomen aikaa) (“Tarjousaika”, pitäen sisällään myös mahdolliset Tarjousajan pidennykset tai
keskeytykset). Tarjouksentekijä pidättää oikeuden Tarjousajan jatkamiseen tai keskeyttämiseen
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Jakson “Eräitä tärkeitä päivämääriä” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu
sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu):
Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa jatketa
tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti:
18.12.2020

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen;

5.1.2021

Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa alkuperäistä
tarjousvastiketta;

14.1.2021

Ostotarjouksen ehtojen julkistus;

15.1.2021

Tarjousasiakirja saatavilla;

15.1.2021

Tarjousaika alkaa;

4.2.2021

Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa tarjousvastiketta sekä
muut Yhdistymissopimuksen muutokset;

30.314.4.2021

Tarjousaika päättyy aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä
Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti,
siinä laajuudessa kuin on tarpeen Toteuttamisedellytysten (kuten
määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, edellyttäen että Yhtiön
liiketoiminta
ei
vaikeudu
kohtuuttoman
kauan,
kuten
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetaan;

31.315.4.2021 (alustava)

Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus;

619.4.2021 (alustava)

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus; ja

720.4.2021 (alustava)

Tarjousvastikkeen maksaminen.

Kohdan 1.10 (“Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset – Viranomaishyväksynnät”) kolmas kappale muutetaan
kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu):
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Komissio antoi 10.3.2021 ehdoitta hyväksynnän ja työ- ja elinkeinoministeriö antoi 18.3.2021
hyväksynnän Tarjouksentekijälle Yhtiön Osakkeiden hankinnalle. Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä
saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa loput Viranomaishyväksynnät ja toteuttavansa Ostotarjouksen
vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin
keinoin saamaan loput Viranomaishyväksynnät Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä)
puitteissa. Yrityskauppavalvontaprosessin- ja ulkomaan yritysostoprosessien kesto eivät kuitenkaan ole
Tarjouksentekijän kontrollissa, eikä ole varmuutta siitä, että loput Viranomaishyväksynnät saadaan arvioidun
aikataulun puitteissa tai ollenkaan. 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. Katso myös kohdat “Ostotarjouksen ehdot ─ Tarjousaika” ja
“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset”.
Kohdan 4.3 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Tarjousaika”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti
(muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu):
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 15.1.2021 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 30.314.4.2021 kello 16.00
(Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn
mukaisesti (“Tarjousaika”, pitäen sisällään myös mahdolliset Tarjousajan pidennykset tai keskeytykset).
Ostotarjouksen hyväksyntä on vastaanotettava jäljempänä olevan kohdan “─ Ostotarjouksen
hyväksymismenettely” mukaisesti ennen Tarjousajan päättymistä.
Kohdan 4.10 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen toteuttaminen”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu):
Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Tikkurilan osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi
hyväksyneet Ostotarjouksen ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään Tarjousajan
päättymistä seuraavana neljäntenä (4.) pankkipäivänä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu
Tarjousaika) (“Toteuttamispäivä”), jonka odotetaan olevan 720.4.2021. Mikäli mahdollista, Osakkeiden
toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq Helsingissä edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq
Helsingin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa toteutuskaupat
tapahtuvat muualla kuin Nasdaq Helsingissä. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteuttamispäivänä
(“Selvityspäivä”), jonka odotetaan olevan 720.4.2021.
Kohta 7 (“Liitteet”) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu):
Liite A –Yhtiön hallituksen lausunto
Yhtiön hallituksen lausunto Ostotarjouksesta, mukaan lukien 5.1.2021 päivätty fairness opinion -lausunto
Yhtiön taloudelliselta neuvonantajalta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorilta,
Yhtiön 13.1.2021 julkaisemassa muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista,
lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista.
Liite B – Yhtiön yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestys on sisällytetty tähän Liitteeseen B sellaisessa muodossa, joka on rekisteröity
kaupparekisteriin Tarjousasiakirjan päivämääränä. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista
tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista.
Liite C – Yhtiön taloudelliset tiedot
Yhtiön tilintarkastamaton liiketoimintakatsaus 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden jaksolta sekä
Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituksen
toimintakertomus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön julkistamissa muodoissa. Tarjouksentekijä ei
vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista.
Liite D – Pörssitiedote 18.12.2020: Tikkurila julkistaa tietoja kannattavuustavoitteistaan ja Vantaan
tehdasalueen kehittämissuunnitelmistaan, vuoden 2020 ohjeistus ennallaan
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Yhtiön 18.12.2020 annettu pörssitiedote koskien tietoja liittyen Yhtiön kannattavuustavoitteisiin ja Vantaan
tehdasalueen kehittämissuunnitelmiin sekä vuoden 2020 ohjeistukseen. Tarjouksentekijä ei vastaa millään
tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista.
Liite E – Pörssitiedote 28.1.2021: Tikkurila antaa ennakkotietoja vuodelta 2020 meneillään olevan
ostotarjousprosessin johdosta varmistaakseen avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenomistajille
Yhtiön 28.1.2021 annettu pörssitiedote koskien vuoden 2020 ennakkotietoja meneillään olevan
ostotarjousprosessin johdosta, jolla varmistetaan avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenomistajille
Liite F – Pörssitiedote 28.1.2021: Tikkurila on vastaanottanut Akzo Nobel N.V.:ltä sitovan ehdotuksen
hankkia Tikkurilan kaikki osakkeet, mikäli Tikkurilan hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy
sitoutuu hyväksymään sen
Yhtiön 28.1.2021 annettu pörssitiedote koskien Yhtiön vastaanottamaa Akzo Nobel N.V:n sitovaa ehdotusta
hankkia Yhtiön kaikki osakkeet, mikäli Yhtiön hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy sitoutuu
hyväksymään sen
Liite G – Yhtiön hallituksen Päivitetty Lausunto
Yhtiön hallituksen Päivitetty Lausunto, mukaan lukien 5.1.2021 päivätty fairness opinion -lausunto Yhtiön
taloudelliselta neuvonantajalta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorilta, Yhtiön
11.2.2021 julkaisemassa muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun
ottamatta niiden asianmukaista toistamista.
Liite H – Pörssitiedote 12.2.2021; Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020: Tikkurilan
liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oikaistu liiketulos 37,5 prosenttia edellisvuodesta
Yhtiön 12.2.2021 antama pörssitiedote koskien Tikkurilan tilinpäätöstiedotetta tammi-joulukuulta 2020,
mukaan lukien Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2020 Yhtiön 12.2.2021 julkaisemassa
muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden
asianmukaista toistamista.
Liite I – Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituksen
toimintakertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön 4.3.2021 julkistamissa muodoissa.
Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista
toistamista.
Liite J ─ Tiedote 11.3.2021; PPG Industries, Inc. saa Euroopan komissiolta luvan kaikkia Tikkurila
Oyj:n osakkeita koskevalle julkiselle käteisostotarjoukselle
Tarjouksentekijän 11.3.2021 antama tiedote koskien Euroopan komission ehdoitta antaman hyväksynnän
saantia Yhtiön Osakkeiden hankinnalle.
Liite K ─ Tiedote 25.3.2021; PPG Industries, Inc. on saanut hyväksynnän Työ- ja
elinkeinoministeriöltä Ostotarjouksen toteuttamiseksi
Tarjouksentekijän 25.3.2021 antama tiedote koskien työ- ja elinkeinoministeriön antaman hyväksynnän
saantia Yhtiön Osakkeiden hankinnalle.
Asiakirjojen saatavuus
Suomenkielinen Tarjousasiakirja sekä Täydennysasiakirja ja niiden englanninkieliset käännökset ovat saatavilla
Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 31.3.2021 alkaen. Tarjousasiakirjan ja
Täydennysasiakirjan suomenkielinen sähköinen versio on saatavilla 31.3.2021 alkaen internetissä osoitteissa
https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/ostotarjous-tikkurilan-osakkeista ja https://www.danskebank.fi/tikkurila
sekä https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/. Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan englanninkielinen sähköinen
käännös on saatavilla 31.3.2021 alkaen internetissä osoitteissa https://www.tikkurilagroup.com/investors/tenderoffer-all-shares ja https://www.danskebank.fi/tikkurila-en sekä https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/.
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Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä Täydennysasiakirjasta, mutta ei vastaa siinä esitettyjen
tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 8/02.05.05/2021.
Täydennysasiakirja on saatavilla myös englanninkielisenä käännöksenä. Mikäli Täydennysasiakirjan kieliversioiden
välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain
arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen
(“Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä
toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange
Commission, “SEC”).
Ostotarjous tehdään Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista,
ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään
Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d)
mukaisten “Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön
tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua,
selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain
vastaavista. Erityisesti tähän Täydennysasiakirjaan mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa
soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Yhtiön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille
samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään.
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja
välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain
Ostotarjousta koskevan 18.12.2020 julkistetun pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon
aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai
mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko
julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa
kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla
sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat
Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän toimesta tai sen
puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Yhtiön arvopapereilla tavanomaista
kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa
kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista 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 mitään tässä Täydennysasiakirjassa annettujen tietojen
riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko
Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja
muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään
riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin
liittyen.
Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain
liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa
tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät
välttämättä voi haastaa Yhtiötä tai sen toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion
arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden
pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
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Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä Täydennysasiakirja sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat
“tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia,
odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden
liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita,
kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä
suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia
suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa
tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden
kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä
yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita,
ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä,
epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille
merkittävää painoarvoa. Tämän Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan
tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa.
Tiedotusasiamiehen palvelut
Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen, tai jotka
tarvitsevat kopioita Ostotarjoukseen liittyvistä asiakirjoista tai tarvitsevat apua Osakkeidensa tarjoamisessa, tulee ottaa
yhteyttä D.F.King Co., Inc.,:iin, Ostotarjouksen tiedotusasiamieheen, jollakin alla olevista tavoista. Palvelu on
saatavilla englanninkielellä.
Euroopassa:

Yhdysvalloissa:

D.F. King Ltd
65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
Yhdistynyt Kuningaskunta
Puh: +44 20 7920 9700
Sähköposti: Tikkurila@dfking.com

D.F. King & Co., Inc.
58 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Yhdysvallat
Puh: +1 877 732 3613 (maksuton Yhdysvalloissa)
Puh: +1 212 771 1133 (vastapuhelu)
Sähköposti: Tikkurila@dfking.com

Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen suomenkielellä,
tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen
sivuliikkeeseen Tarjousasiakirjan kohdan “Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” mukaisesti.
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PPG Industries, Inc. on saanut hyväksynnän Työ- ja
elinkeinoministeriöltä Ostotarjouksen toteuttamiseksi
PPG Industries, Inc. on saanut hyväksynnän Työ- ja elinkeinoministeriöltä
Ostotarjouksen toteuttamiseksi

PPG INDUSTRIES, INC.

25.3.2021 klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN
TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN
MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

PPG Industries, Inc. (“PPG” tai “Tarjouksentekijä”), Pennsylvanian lakien mukaan
perustettu osakeyhtiö, ja Tikkurila Oyj (“Tikkurila” tai “Yhtiö”) ilmoittivat 18.12.2020
allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”), jota muutettiin 5.1.2021
ja edelleen 4.2.2021, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun
julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista
osakkeista (“Osakkeet”, tai kukin erikseen “Osake”), jotka eivät ole Yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Tarjousasiakirjan mukainen tarjousaika alkoi
15.1.2021 ja Ostotarjous on tällä hetkellä määrä päättyä 30.3.2021 ellei tarjousaikaa edelleen
jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Yksi Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä on sen ehdoissa esitetyn mukaisesti tarvittavien
hyväksyntöjen saaminen kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta. Kuten on 11.3.2021
tiedotettu, Euroopan komissio on antanut Tarjouksentekijälle ehdoitta hyväksynnän
Tikkurilan osakkeiden hankinnalle. Tarjouksentekijä ilmoittaa, että se on lisäksi saanut
hyväksynnän Ostotarjouksen toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lupa on tärkeä
virstanpylväs ja lisää edelleen varmuutta PPG:n Ostotarjouksen toteuttamiselle.
Ostotarjous on edelleen ehdollinen muiden tarjousasiakirjassa esitettyjen tavanomaisten
toteuttamisedellytysten täyttymiselle, mukaan lukien pätevälle hyväksynnälle sellaisten
Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ja sen tytäryhtiöiden muutoin omistamien
Osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, edustavat yhteensä yli 66,7
prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista. Tarjouksentekijä toimittaa lisäpäivityksiä
tarjousajan päättyessä 30.3.2021 tai pian sen jälkeen.
Tarjouksentekijä tulee täydentämään tarjousasiakirjaa vastaamaan tässä tiedotteessa olevia
tietoja (soveltuvin osin) ja julkistaa täydennysasiakirjan, kun Finanssivalvonta on sen
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hyväksynyt.
Neuvonantajat

Tarjouksentekijä on nimittänyt PJT Partners LP:n taloudelliseksi neuvonantajakseen sekä
Wachtell, Lipton, Rosen & Katzin ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n oikeudellisiksi
neuvonantajikseen Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksentekijä on nimittänyt Danske Bank
A/S, Suomen sivuliikkeen Ostotarjouksen järjestäjäksi sekä D.F. King Ltd:n ja D.F. King Co.,
Inc.:n Ostotarjouksen tiedotusasiamiehiksi. Tikkurila on nimittänyt Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Hannes
Snellman Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen
yhteydessä.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja antaa:

John Bruno
Investor Relations
+1-412-434-3466
jbruno@ppg.com
investor.ppg.com
Tietoa PPG:stä
Tarjouksentekijä kehittää ja toimittaa maaleja, pinnoitteita ja erikoismateriaaleja. Tarjouksentekijä
perustettiin Pennsylvaniassa vuonna 1883. Tarjouksentekijän visiona on olla maailman johtava
pinnoiteyhtiö toimittamalla jatkuvasti korkealaatuisia, innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka
asiakkaat valitsevat luottamuksella tuotteidensa suojaamiseksi ja kaunistamiseksi. Tarjouksentekijällä
on pitkä perintö toimialallaan ja sitoutuminen innovaatioihin, kestävään kehitykseen, yhteisön
osallistamiseen ja huippuluokan maali-, pinnoitus-, ja erikoismateriaaliteknologioiden kehittämiseen.
Omistautumisen ja alan johtavan asiantuntemuksen avulla Tarjouksentekijä ratkaisee asiakkaidensa
kanssa suurimmat haasteet tiiviillä yhteistyöllä oikean ratkaisun löytämiseksi. Tarjouksentekijä on
globaali johtaja, joka palvelee asiakkaita rakennus-, kulutustuote-, teollisuus- ja kuljetusmarkkinoilla
sekä jälkimarkkinoilla ja sillä on tuotantolaitoksia ja osakkuusyhtiöitä yli seitsemässäkymmenessä (70)
maassa. Sillä on noin neljäkymmentäseitsemäntuhatta (47 000) työntekijää. Lisätietoja
Tarjouksentekijästä on osoitteessa www.ppg.com.
Tietoa Tikkurilasta
Tikkurila tarjoaa kauppa- ja rakennusmaalituotteita kuluttajille ja ammattilaisille pinnan suojaamiseen
ja kaunistamiseen. Lisäksi Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita metalli- ja puuteollisuudenaloille.
Tikkurilan liiketoiminnassa korostuvat korkealuokkainen ja pitkäaikainen tuotekehitys sekä merkittävät
markkinointipanostukset. Yhtiön brändejä ovat muun muassa Tikkurila, Beckers, Alcro, Teks ja
Vivacolor. Tikkurila käyttää Beckers-tuotemerkkiä vain kauppa- ja rakennusmaaleissaan Skandinavian
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maissa ja joissakin Itä-Euroopan maissa Aktiebolaget Wilh. Beckerin lisenssillä, joka saatiin vuonna
2001 toteutetun Alcro-Beckers AB:n yrityskaupan yhteydessä. Yhtiön toiminnassa on tärkeää toimiva ja
kattava jakeluverkosto, monipuoliset palvelut sekä tehokas toimitusketju. Tikkurilalla on seitsemän (7)
tuotantolaitosta kuudessa (6) maassa ja noin kaksituhattaseitsemänsataa (2 700) työntekijää. Tikkurilan
tuotteita on saatavilla yli neljässäkymmenessä (40) maassa. Lisätietoja Yhtiöstä on osoitteessa
www.tikkurilagroup.fi.
TÄRKEÄÄ TIETOA
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA
ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN
LAIN VASTAINEN.
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS
MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA
ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN,
HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN
TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN
JA SEN TÄYDENNYSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA
EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE EIKÄ OSAKKEIDEN OSTAMISTA HYVÄKSYTÄ
HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA
JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN HYVÄKSYMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI
ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI
TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SEN TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA SIIHEN
LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ
SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON
SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA
TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN,
PUHELIMEN SEKÄ MUUN SÄHKÖISENVÄLITTÄMISEN INTERNETIN KAUTTA TAI MUUTOIN)
TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA
TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN
KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA
TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN
TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ
AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI
ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA
JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.
TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ
VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN
ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.
Tietoa Tikkurilan osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna
Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934
arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä
tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”).
Ostotarjous tehdään Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista
osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset.
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Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti,
Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) mukaisten “Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen
mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten
mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista,
edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän
pörssitiedotteeseen mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien
kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden
tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Yhtiön Yhdysvalloissa asuville
osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön osakkeenomistajille, joille tarjous on
tehty.
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen
välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden
asiamiehinä) voivat ajoittain Ostotarjousta koskevan 18.12.2020 julkistetun pörssitiedotteen
päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti,
suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat
vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla
vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto
ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla
sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan
osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa
Tarjouksentekijän toimesta tai sen puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat
voivat harjoittaa Yhtiön arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten
arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan,
tieto tällaisista ostoista 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 mitään tässä tiedotteessa
annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa
olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä
ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia
kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen
Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.
Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut
Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain
ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Yhtiötä tai sen toimihenkilöitä tai
johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa
tuomioistuimessa. Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä tiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat
“tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien
suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden
tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia
suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan
liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä
toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia
tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien
ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai
muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä
että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita,
ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä,
epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville
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lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.
Vastuuvapauslausekkeet
PJT Partners LP toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tämän
Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, ei pidä ketään muuta
henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä
ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman suojan
tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä
asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii ainoastaan Yhtiön eikä
kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden
yhteydessä, ei pidä ketään muuta henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei)
asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle sen
asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai
mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii ainoastaan Ostotarjouksen järjestäjänä eikä pidä ketään
muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa
kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka
neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun
liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.
Tarjouksentekijä on palkannut D.F. King Ltd:n ja D.F. King Co., Inc.:n (yhdessä “Tiedotusasiamies”)
toimimaan Ostotarjouksen tiedotusasiamiehinä. Tiedotusasiamies voi ottaa yhteyttä Osakkeiden
haltijoihin postitse, puhelimitse, telekopiona, sähkeellä ja henkilökohtaisella haastattelulla ja voi pyytää
pankkeja, välittäjiä, jälleenmyyjiä ja muita ehdokkaita toimittamaan Ostotarjousta koskevia asiakirjoja
Osakkeiden tosiasiallisille edunsaajille.
Tiedotusasiamies saa kohtuullisen ja tavanomaisen korvauksen palveluistaan Ostotarjouksen
yhteydessä, korvauksen kohtuullisista kuluista ja korvauksen tietyistä vastuista ja niihin liittyvistä
kuluista, mukaan lukien tietyt vastuut paikallisten arvopaperilakien mukaan.
Tarjouksentekijä ei maksa palkkioita tai komissioita kenellekään välittäjälle tai muille henkilöille
(lukuun ottamatta säilyttäjää ja Tiedotusasiamiestä) Osakkeiden tarjousten hankinnan yhteydessä
Ostotarjouksen mukaisesti. Niillä lainkäyttöalueilla, joissa sovellettavien lakien mukaan Ostotarjouksen
tulee tehdä toimiluvan saanut välittäjä, yhden tai useamman rekisteröidyn välittäjän katsotaan tehneen
Ostotarjouksen Tarjouksentekijän puolesta sellaisen lainkäyttöalueen lakien mukaisesti.
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