
Vapaaehtoinen suositeltu 
julkinen käteisostotarjous 
kaikista Caverion Oyj:n 
osakkeista 

Caverion Oyj:n hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä 
edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Caverion Oyj:n osakkeenomistajille 
ostotarjouksen hyväksymistä.
*Tarjouksentekijä voi pidentää tarjousajan kestoa.

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous. 
Tätä markkinointiesitettä ei saa levittää, lähettää edelleen tai välittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai 
Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista, tai millään alueella jossa se on lainsäädännön nojalla kiellettyä.

Tarjousaika: 24.11.2022 – 12.1.2023*

http://www.caverion-offer.fi
http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous


Tutustu huolellisesti Tarjousasiakirjaan ennen 
päätöstä Ostotarjouksen hyväksymisestä.

Tarjousasiakirja on saatavilla
www.caverion-offer.fi
www.nordea.fi/caverion-ostotarjous

2 3

Vapaaehtoinen suositeltu julkinen 
käteisostotarjous kaikista Caverion 
Oyj:n osakkeista
North Holdings 3 Oy julkisti 3.11.2022 vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n osakkeista. 

Ohjeita Caverionin osakkeenomistajille 

Houkutteleva tarjous Caverionin 
osakkeenomistajille
Ostotarjous on tilaisuus Caverionin osakkeenomistajille realisoida sijoituksensa Caverionissa houkuttelevalla preemiolla, 
kantamatta jatkossa strategian toteuttamiseen ja markkinakehitykseen liittyvää riskiä. Konsortio uskoo, että Tarjousvastike 
heijastaa Caverionin potentiaalia ja sisältää merkittävän preemion.

Tarjousvastike

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin

North Holdings 3 Oy ("Tarjouksentekijä"), joka on Suomen lakien 
mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, tarjoutuu hankkimaan 
vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella kaikki Caverion Oyj:n 
("Caverion" tai "Yhtiö") liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, 
jotka eivät ole Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet" 
tai kukin erikseen "Osake") ("Ostotarjous").

Tarjousasiakirjan päivämääränä North Lux Topco SARL (”North 
Luxco”), joka on Luxemburgin suurherttuakunnan lakien 
mukaan perustettu yksityinen yhtiö, omistaa välillisesti kokonaan 
Tarjouksentekijän. North Luxco perustettiin holding-yhtiöksi transak-
tiorakenteeseen, ja sen omistaa tällä hetkellä kokonaan North (BC) 
Lux Holdco SARL ("Bain Luxco") (Bain Capital Private Equity (Europe), 
LLP:n, ja/tai sen konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallinnoimien tai 
ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö 
(yhdessä "Bain Capital")).

Bain Luxco, Security Trading Oy ("Security Trading"), Fennogens 
Investments S.A. ("Fennogens") ja Corbis S.A. ("Corbis")  ovat muodos-
taneet konsortion (“Konsortio”) Ostotarjousta varten.

Caverionin osakkeenomistajille tarjotaan 7,00  euron käteisvastike 
jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty ("Tarjousvastike"). Caverionin hallitus on päätösvaltaisena 

Milloin minun tulee hyväksyä Ostotarjous? 
Tarjousaika alkaa 24.11.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 
12.1.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai 
jatkettua tarjousaikaa keskeytetä ("Tarjousaika"). Huomioithan, 
että tilinhoitajasi asettama aika Ostotarjouksen hyväksymiselle voi 
päättyä aikaisemmin kuin Tarjousaika.

Miten hyväksyn Ostotarjouksen?
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen 
Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet niille tahoille, 
jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n 
("Euroclear") ylläpitämään Caverionin osakasluetteloon. Caverionin 
osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee 
toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksyminen 
arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajan antamien oh-
jeiden mukaisesti ja asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä 
aikaisemmin kuin Tarjousaika.  

Maksaako Ostotarjouksen hyväksyminen minulle jotakin? 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesta hyväksymisestä ei koidu 
kustannuksia osakkeenomistajille. Caverionin osakkeenomistajat 
vastaavat heille aiheutuvista tilinhoitajien, varainhoitajien, hallinta-
rekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista vakuuksien 

ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päät-
tänyt suositella Caverionin osakkeenomistajille Ostotarjouksen 
hyväksymistä.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutus-
yhtiö Ilmarinen, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma, jotka yhdessä edustavat noin 15,35 
prosenttia kaikista Caverionin ulkona olevista Osakkeista ja äänistä, 
sekä tietyt muut osakkeenomistajat, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin 
peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. 
Konsortion jäsenten omistamat Osakkeet yhdessä Ostotarjouksen 
tukemiseksi annettujen peruuttamattomien sitoumuksien kanssa 
edustavat yhteensä noin 42,50 prosenttia Caverionin kaikista ulkona 
olevista Osakkeista ja äänistä. 

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten 
edellytysten täyttymiselle tai Tarjouksentekijän niistä luopumiselle 
sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä 
julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen,  mukaan lukien muun 
muassa, että kaikki tarvittavat hyväksynnät kilpailuviranomaisilta 
ja muilta sääntelyviranomaisilta on saatu (tai, tapauksesta riippuen, 
soveltuvat odotusajat ovat päättyneet), ja että Tarjouksentekijä on 
saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Caverionin Osakkeista ja äänistä.

vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin 
estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista, sekä palk-
kioista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemän Ostotarjouksen 
hyväksynnän peruuttamiseen. 

Milloin saan maksun Osakkeistani?
Ostotarjouksen toteutuskaupat toteutetaan kaikkien niiden Caverionin 
Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 
ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään 
viidentenätoista (15.) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkista-
mista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”). 
Osakkeiden toteutuskaupat selvitetään Toteutuspäivänä tai noin en-
simmäisenä (1.) Toteutuspäivän jälkeisenä suomalaisena pankkipäivänä 
(”Selvityspäivä”). Mikäli Caverionin osakkeenomistajan hoitotili sijaitsee 
eri rahalaitoksessa kuin arvo-osuustili, Tarjousvastike maksetaan tällai-
selle pankkitilille noin kaksi (2) suomalaista pankkipäivää myöhemmin 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Mistä löydän lisää tietoa Ostotarjouksesta? 
Tutustu Tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteessa 
www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous. 
Jos kysymyksesi liittyy Ostotarjouksen hyväksymiseen, ota yhteyttä 
tilin- tai varainhoitajaasi.

 

7,00 €
käteisenä jokaisesta Osakkeesta jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty

955,3 milj. €
Caverionin Osakkeiden yhteenlaskettu arvo Ostotarjouksen 
mukaan

49,3 %
verrattuna 4,69 euroon, eli Caverionin 
Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 2.11.2022, eli 
viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista vä-
littömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 

48,6 %
verrattuna 4,71 euroon, eli Caverionin 
Osakkeen kolmen kuukauden kaupan-
käyntimäärillä painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
Ostotarjouksen julkistamista

49,9 %
verrattuna 4,67 euroon, eli Caverionin 
Osakkeen kuuden kuukauden kaupan-
käyntimäärillä painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
Ostotarjouksen julkistamista  

 Päätöskurssi
 Tarjousvastike (7,00 € jokaisesta Osakkeesta)

Caverionin päätöskurssi ja Tarjousvastike, EUR 
Julkistus 
3.11.2022

3.5.2022 3.8.20223.6.2022 3.9.20223.7.2022 3.10.2022 2.11.2022

6,00

8,00

4,00

2,00

0

http://www.caverion-offer.fi
http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous
http://www.caverion-offer.fi
http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous
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Ivano Sessa 
Toimitusjohtaja 
Head of Industrial Vertical, Bain Capital

Mats Paulsson 
Caverionin hallituksen puheenjohtaja

Jacob Götzsche 
Caverionin toimitusjohtaja

Olemme seuranneet Caverionia tiiviisti useiden vuosien ajan. Uskomme, että tarvitaan laaja, yksityisessä 
omistuksessa toteutettava muutossuunnitelma sen varmistamiseksi, että Yhtiö saavuttaa täyden poten-
tiaalinsa. Olemme muodostaneet Konsortion, jolla on poikkeuksellisen hyvät valmiudet auttaa Yhtiötä 

toteuttamaan tämä muutos onnistuneesti. Bain Capitalilla on vankkaa kokemusta teollisuusyritysten kehittämisestä 
ja muuttamisesta onnistuneesti yksityisomistuksessa, myös Pohjoismaissa. Yksi keskeisistä arvoistamme on tiiviin 
yhteistyömallin rakentaminen johdon kanssa. Sen ansiosta voimme tarjota näkemyksiä ja asiantuntemusta, jotka 
haastavat perinteisen ajattelun ja auttavat rakentamaan menestyksekästä liiketoimintaa sekä parantamaan toimin-
tamalleja ja asiakaspalvelua, kun taas Security Trading, Fennogens ja Corbis pysyvät keskeisinä omistajina, jotka 
takaavat kulttuurisen ja historiallisen jatkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen sijoittajaryhmä aikoo yhdessä investoida 
huomattavan määrän aikaa ja pääomaa strategisten aloitteidensa toteuttamiseen, kunnianhimoisen investointioh-
jelman toteuttamiseen sekä Yhtiön, sen johdon ja työntekijöiden tukemiseen Yhtiön muutoksessa ja pitkän aikavälin 
kehittämisessä.”

Caverionin johto ja työntekijät ovat viime 
vuosina vahvistaneet Yhtiön kannattavuutta 
asteittain vuosi vuodelta. Toukokuussa tänä 

vuonna julkistimme päivitetyn strategiamme ja tavoit-
teet vuoden 2025 loppuun asti, keskittyen kestävään 
ja vastuulliseen kasvuun. Olen ylpeä omistautuneista 
työntekijöistämme, jotka tuottavat korkealaatuista 
palvelua asiakkaillemme. Investointimme osaavaan 
henkilöstöömme sekä digitaalisiin innovaatioihin ja ener-
gianhallintaratkaisuihin mahdollistavat toimialamme 
etujoukoissa pysymisen. Konsortion osoittama kiinnos-
tus osoittaa strategiamme merkityksellisyyden. Hallitus 
kuitenkin huomioi myös, että liiketoiminnan täyden 
potentiaalin toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttami-
seksi vaaditaan jatkuvaa työtä. Nykyinen sosiopoliittinen 
ja makrotaloudellinen ympäristö luo kuitenkin useita 
epävarmuustekijöitä. Tarjous sisältää merkittävän 
preemion Caverionin osakkeen markkinahintaan ja on 
kohtuullinen osakkeenomistajillemme, huomioiden 
pitkän aikavälin näkymämme ja tavoitteemme edellä 
mainittujen riskien vuoksi.”

Caverionilla olen aina ollut erittäin ylpeä 
siitä muutoksesta, jonka organisaatiomme 
on saavuttanut ja edelleen saavuttaa. 

Mielestäni Caverion on edistynyt hyvin ja rakentanut 
todella hyvän perustan, josta se voi hyödyntää 
potentiaaliaan. Innovatiiviset ja toimialamme johtavat 
digitaaliset ja energiahallinnan tarjoomamme ovat yhä 
varteenotettavampia tämän päivän monimutkaisessa 
ympäristössä. Konsortion tekemä tarjous osoittaa 
selvästi, että Caverionin tavoite saavuttaa kestävää 
kasvua painottamalla asiakkaidemme palvelua kiinteis-
töjen koko elinkaaren ajan ja tukemalla heidän vihreää 
siirtymäänsä älyrakennuksiin on houkutteleva strategia 
tulevaisuutta ajatellen. Uskon, että Bain Capitalin ja 
Konsortion tuen ja resurssien avulla voimme edelleen 
parantaa liiketoimintaamme ja luoda arvoa kaikille 
sidosryhmillemme. Jatkamme Caverionilla päivittäistä 
työtämme kuten tähänkin asti, keskittyen asiakkaiden 
palveluun ja yhdessä tekemiseen koko Yhtiössä.” 

Tausta ja tavoitteet Tietoa Konsortiosta
Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Caverion 
pystyy parhaiten nopeuttamaan ja toteuttamaan strategisia 
aloitteita, joita tarvitaan sen pitkän aikavälin tuloksen kestävään 
parantamiseen. Tätä varten Konsortio aikoo investoida merkit-
tävästi aikaa ja pääomaa tukeakseen Caverionin pitkän aikavälin 
kehitystä. Yksityisomistuksessa Caverionin odotetaan toteuttavan 
kunnianhimoista investointiohjelmaa orgaanisilla hankkeilla sekä 
synergiavaikutteisten liiketoimintojen hankintoja, taloudellisen ja 
geopoliittisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Konsortio 
uskoo, että yksityisessä omistuksessa Caverion pystyy hallitsemaan 
tehokkaammin kaikkia edellä mainittuja hankkeita sekä vastaamaan 
nykyisiin markkinahaasteisiin, koska sen johto voi kiinnittää täyden 
huomionsa liiketoimintaan ilman neljännesvuosittaisen tulossyklin ja 
julkisen markkinan asettamia rajoitteita.   

Bain Capital
Bain Capital on yksi kokeneimmista ja menestyneimmistä pää-
omasijoitusyhtiöistä maailmanlaajuisesti, ja se on tehnyt yli 1 230 
alkuvaiheen ja add on -sijoitusta, ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 
160 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö työllistää maailmanlaajui-
sen verkostonsa kautta yli 620 sijoitusalan ammattilaista Euroopassa, 
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Bain Capital on tehnyt lukuisia 
menestyksekkäitä ja arvoa kasvattavia investointeja ja irtautumisia 
Pohjoismaissa viimeisten vuosien aikana. 

Bain Capitalin merkittävä kokemus alalla sekä omaleimainen lähesty-
mistapa sijoituksiin, työskennellen yhdessä johdon kanssa pitkän ai-
kavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, antaa Konsortiolle 
hyvät valmiudet tukea Caverionin muutosta. Bain Capitalista Caverion 
saa merkittävän osakkeenomistajan, joka pystyy yhdistämään pitkän 
aikavälin näkökulman ja teollisen asiantuntemuksen ja jolla on vahvaa 
näyttöä yritysten menestyksekkäästä kehittämisestä yksityisomis-
tuksessa. Caverionin pitkäaikaisten keskeisten osakkeenomistajien 
merkittävä osallistuminen Konsortiossa varmistaa Caverionin 
kulttuurin ja historian jatkuvuuden. Yhdessä tämä ainutlaatuinen si-
joittajaryhmä, hyvässä yhteistyössä Caverionin työntekijöiden kanssa, 
tuo Caverioniin asianmukaista pitkän aikavälin sijoitushorisonttia, 
teollista asiantuntemusta ja taloudellisia resursseja.

Security Trading
Security Trading on Antti Herlinin perheen omistama sijoitusyhtiö.  

Fennogens ja Corbis 
Fennogens on Georg Ehrnroothin, Henrik Ehrnroothin ja Carl-Gustaf 
Ehrnroothin perheiden omistama sijoitusyhtiö. Corbis on Henrik 
Ehrnroothin perheen omistama sijoitusyhtiö.

Security Trading, Fennogens ja Corbis edustavat kaikki Caverionin 
pitkäaikaisia osakkeenomistajia sen perustamisesta lähtien, ja niillä 
on merkittävää operationaalista kokemusta Caverionista ja sen 
toimialasta. 

Halvor Meyer Horten 
Toimitusjohtaja 
Head of Nordics, Bain Capital
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Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi Konsortio on tehnyt 
Ostotarjouksen Caverionista?
Konsortio uskoo, että yksityises-
sä omistuksessa Caverion pystyy 
parhaiten nopeuttamaan ja toteut-
tamaan strategisia aloitteita, joita 
tarvitaan sen pitkän aikavälin tu-
loksen kestävään parantamiseen. 
Konsortio tunnistaa, että Caverion 
on viime aikoina pyrkinyt merkittä-
västi tehostamaan toimintaansa ja 
kaventamaan eroa joihinkin kilpai-
lijoihinsa toiminnan ja taloudellisen 
suorituskyvyn osalta. Vaikka nämä 
ponnistelut ovat tuottaneet joitakin 
myönteisiä tuloksia, heikentyvien 
makro- ja markkinaolosuhteiden ar-
vioidaan tekevän uudelleensuuntau-
tumisen jatkamisesta entistä haas-
tavampaa. Konsortio uskoo, että 
tähänastisten parannusten vakiin-
nuttamiseksi ja tulevan kehityksen 
varmistamiseksi Caverionin meneil-
lään olevassa muutoksessa tarvitaan 
suunnanmuutos, ja että yksityisessä 
omistuksessa Caverion pystyy hallit-
semaan tehokkaammin kaikkia edel-
lä mainittuja hankkeita sekä vastaa-
maan nykyisiin markkinahaasteisiin, 
koska sen johto voi kiinnittää täyden 
huomionsa liiketoimintaan ilman 
neljännesvuosittaisen tulossyklin ja 
julkisen markkinan asettamia rajoit-
teita. Tässä tarkoituksessa Konsortio 
aikoo investoida merkittävästi aikaa 
ja pääomaa tukeakseen Caverionin 
pitkän aikavälin kehitystä.

Mikä on Tarjousvastike ja preemio?
Tarjousvastike on 7,00 euroa kätei-
senä jokaisesta Osakkeesta, jonka 
osalta Ostotarjous on pätevästi hy-
väksytty. Tarjousvastike sisältää 
preemion, joka on noin 

(i)   49,3 prosenttia verrattu-
na 4,69 euroon, eli Caverionin 
Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq 
Helsingissä 2.11.2022, eli viimei-
senä Ostotarjouksen julkista-
mista välittömästi edeltävänä 
kaupankäyntipäivänä;

(ii)   48,6 prosenttia verrattuna 4,71 
euroon, eli Caverionin Osakkeen 
kolmen kuukauden kaupankäyn-
timäärillä painotettuun keski-
hintaan Nasdaq Helsingissä vä-
littömästi ennen Ostotarjouksen 
julkistamista; ja 

(iii)   49,9 prosenttia verrattuna 4,67 
euroon, eli Caverionin Osakkeen 
kuuden kuukauden kaupankäyn-
timäärillä painotettuun keski-
hintaan Nasdaq Helsingissä vä-
littömästi ennen Ostotarjouksen 
julkistamista.

Mitä mieltä Caverionin hallitus on 
Ostotarjouksesta? 
Arvioituaan Ostotarjouksen ja sen 
ehdot sekä muut saatavilla olevat 
tiedot, Caverionin hallitus on pää-
tösvaltaisena ja eturistiriidattomien 
jäsentensä edustamana yksimieli-
sesti päättänyt suositella Caverionin 
osakkeenomistajille Ostotarjouksen 
hyväksymistä. 

Onko Ostotarjous ehdollinen 
viranomaisten hyväksynnälle?
Kyllä. Tarjouksentekijä tulee niin 
pian kuin on kohtuullisesti mah-
dollista tekemään kaikki tarvitta-
vat ilmoitukset ja hakemukset (tai, 
tapauksesta riippuen, ilmoitusluon-
nokset) saadakseen kaikki tarvitta-
vat viranomaishyväksynnät, luvat, 
hyväksymiset ja suostumukset, mu-
kaan lukien vaadittavat ulkomaisia 
suoria sijoituksia koskevien lakien 
mukaiset luvat, kilpailuluvat (tai, ta-
pauksesta riippuen, soveltuvien odo-
tusaikojen päättyminen), jotka vaa-
ditaan soveltuvan kilpailu- tai muun 
sääntelyn mukaan missä tahansa 
maassa Ostotarjouksen toteuttami-
seksi. Tarjouksentekijä odottaa tällä 
hetkellä saatavilla olevan tiedon pe-
rusteella saavansa tällaiset tarvitta-
vat viranomaishyväksynnät, luvat ja 
hyväksymiset ja suostumukset, ja to-
teuttavansa Ostotarjouksen vuoden 
2023 ensimmäisen vuosineljännek-
sen aikana. Yrityskauppavalvonnan 
ja ulkomaisen yritysostoprosessin 

kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan 
ole Tarjouksentekijän päätäntäval-
lassa, eikä ole varmuutta siitä, että 
hyväksynnät saadaan arvioidun aika-
taulun puitteissa tai ollenkaan.

En ole saanut tilin- tai varain- 
hoitajaltani menettelyohjeita. 
Mitä minun tulee tehdä?
Jos et ole saanut menettelyohjeita ti-
lin- tai varainhoitajaltasi, ota  yhteyt-
tä tilin- tai varainhoitajaasi.

Voinko peruuttaa hyväksynnän?
Caverionin osakkeenomistaja voi 
milloin tahansa ennen Tarjousajan 
päättymistä (mukaan lukien jat-
kettu tai keskeytetty jatkettu 
Tarjousaika) peruuttaa antaman-
sa Ostotarjouksen hyväksynnän sii-
hen saakka, kunnes Tarjouksentekijä 
on ilmoittanut kaikkien toteutta-
misedellytysten täyttyneen tai kun 
Tarjouksentekijä on luopunut niistä 
eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoit-
tanut Ostotarjouksen ehdottomak-
si. Ostotarjouksen hyväksymisen pä-
tevä peruuttaminen edellyttää, että 
kirjallinen peruuttamisilmoitus toi-
mitetaan sille tilinhoitajalle, jolle al-
kuperäinen hyväksyntä toimitettiin. 
Hallintarekisteröityjen Osakkeiden 
osalta osakkeenomistajien tulee pyy-
tää kyseistä hallintarekisteröinnin 
hoitajaa tekemään peruuttamisilmoi-
tus. Caverionin osakkeenomistaja, 
joka peruuttaa Ostotarjousta koske-
van hyväksyntänsä, on velvollinen 
maksamaan kaikki maksut, jotka ar-
vo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai 
hallintarekisteröinnin hoitaja perii 
peruuttamisesta.

Milloin Ostotarjouksen tulos 
julkistetaan?
Ostotarjouksen alustava tulos jul-
kistetaan arviolta Tarjousajan (mu-
kaan lukien jatkettu tai keskeytet-
ty jatkettu Tarjousaika) päättymistä 
seuraavana ensimmäisenä (1.) suo-
malaisena pankkipäivänä. Alustavan 
tuloksen julkistamisen yhteydes-
sä ilmoitetaan, toteutetaanko 
Ostotarjous sillä edellytyksellä, että 

toteuttamisedellytykset ovat edel-
leen täyttyneitä tai niistä luovutaan 
Ostotarjouksen lopullisen tulok-
sen julkistuspäivänä ja jatketaan-
ko Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lo-
pullinen tulos julkistetaan arviolta 
viimeistään Tarjousajan (mukaan 
lukien jatkettu tai keskeytetty jatket-
tu Tarjousaika) päättymistä seuraa-
vana neljäntenä (4.) suomalaisena 
pankkipäivänä.

Mitä tapahtuu Ostotarjouksen 
jälkeen?
Mikäli Tarjouksentekijän omis-
tusosuus ylittää yhdeksänkym-
mentä (90) prosenttia Caverionin 
Osakkeista ja niiden tuottamista ää-
nistä, Tarjouksentekijä aloittaa pa-
kollisen lunastusmenettelyn lunas-
taakseen loput Caverionin Osakkeet. 
Tämän jälkeen Tarjouksentekijän 
aikomuksena on hakea Caverionin 
Osakkeiden poistamista Nasdaq 
Helsingin pörssilistalta. 

Jos Tarjouksentekijän omistus-
osuus Caverionissa jäisi alle yhdek-
säänkymmeneen (90) prosenttiin 
Osakkeista ja niiden tuottamista ää-
nistä ja jos Tarjouksentekijä luopui-
si vaatimasta yli yhdeksänkymme-
nen (90) prosentin omistusosuuden 
täyttymistä, Caverion voisi silti tulla 
tiettyjen toimenpiteiden ja yritysjär-
jestelyjen kohteeksi. Osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen) mukaan 
osakkeenomistajalla, joka omistaa 
enemmän kuin puolet (1/2) yhtiön 
yhtiökokouksessa edustetuista osak-
keista ja niiden tuottamista äänistä, 
on riittävä äänimäärä päättää hal-
lituksen jäsenten nimittämisestä ja 
osingon jakamisesta, ja osakkeen-
omistajalla, joka omistaa enemmän 
kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön 
yhtiökokouksessa edustetuista osak-
keista ja niiden tuottamista äänistä, 
on riittävä äänimäärä päättää yhti-
ön sulautumisesta toiseen yhtiöön. 
Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole 
tehnyt mitään tällaisia toimenpi-
teitä tai yritysjärjestelyitä koskevia 
päätöksiä. 

Tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista
Tässä markkinointiesitteessä 
on esitetty tiivistelmä 
Tarjouksentekijän Caverionista 
tekemän Ostotarjouksen 
ehdoista. Ostotarjouksen ehdot 
on kokonaisuudessaan esitetty 
Tarjousasiakirjassa. Tutustu 
huolellisesti Tarjousasiakirjaan 
ennen päätöstä Ostotarjouksen 
hyväksymisestä. Tarjousasiakirja on 
saatavilla osoitteissa 
www.caverion-offer.fi ja 
www.nordea.fi/caverion-ostotarjous.

Tarjousvastike 
Tarjouksentekijä julkisti 3.11.2022 
Ostotarjouksen, jonka yhteydessä 
julkaistu Tarjousvastike oli 7,00 eu-
roa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, 

jonka osalta Ostotarjous on pä-
tevästi hyväksytty, ollen alistei-
nen mahdollisille oikaisuille kuten 
Ostotarjouksen ehdoissa on kuvattu.

Tarjousaika
Ostotarjouksen Tarjousaika alkaa 
24.11.2022 kello 9.30 (Suomen ai-
kaa) ja päättyy 12.1.2023 kello 16.00 
(Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa 
jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa 
keskeytetä.

Tarjouksentekijä voi jatkaa 
Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, 
kunnes Toteuttamisedellytykset 
(kuten määritelty jäljempänä) ovat 
täyttyneet tai niiden täyttymisen 
vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) 

Jälkikäteisellä Tarjousajalla (ku-
ten Tarjousasiakirjassa määritel-
ty) Tarjouksentekijän julkistaes-
sa Ostotarjouksen ehdottomaksi 
tai Ostotarjouksen lopullisen tu-
loksen julkistamisen yhteydessä, 
jolloin Tarjouksentekijä myös il-
moittaa Ostotarjouksen ehdotto-
maksi (Tarjousasiakirjassa esitetyn 
mukaisesti).

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdolli-
sesta Tarjousajan jatkamisesta, mu-
kaan lukien jatketun Tarjousajan kes-
to, joka on vähintään kaksi (2) viikkoa 
tai tämän ylittävältä ajalta toistaisek-
si voimassa oleva, pörssitiedotteella 
viimeistään alkuperäisen Tarjousajan 
päättymistä seuraavan ensimmäisen 

(1.) suomalaisen pankkipäivän aika-
na. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoit-
taa jatketun Tarjousajan mahdol-
lisesta uudelleen jatkamisesta tai 
keskeytetyn jatketun Tarjousajan 
uudelleen jatkamisesta viimeistään 
ensimmäisenä (1.) suomalaisena 
pankkipäivänä jatketun Tarjousajan 
tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan 
päättymisen jälkeen.

Ostotarjouksen toteuttamis- 
edellytykset
Ostotarjouksen toteuttami-
nen edellyttää, että alla esite-
tyt Ostotarjouksen toteutta-
miselle asetetut edellytykset 
(”Toteuttamisedellytykset”) ovat 
sinä päivänä tai siihen päivään 

mennessä, jolloin Tarjouksentekijä 
julkistaa Ostotarjouksen lopullisen 
tuloksen arvopaperimarkkinalain 
(746/2012, muutoksineen) 11 luvun 
18 §:n mukaisesti, täyttyneet tai 
Tarjouksentekijä on luopunut vaa-
timasta niiden täyttymistä, sikäli 
kun se on sovellettavan lain mukaan 
mahdollista:

(a)  Ostotarjous on päteväs-
ti hyväksytty sellaisten 
Osakkeiden osalta, jotka yhdes-
sä Tarjouksentekijän ennen tar-
jousaikaa tai sen aikana hank-
kimien minkä tahansa muiden 
Osakkeiden kanssa, edustavat 
yhteensä yli yhdeksääkymmen-
tä (90) prosenttia Osakkeista ja 
äänioikeuksista Yhtiössä lasket-
tuna osakeyhtiölain (624/2006, 
muutoksineen) 18 luvun 1 §:n 
mukaisesti;

(b)  Kaikkien tarvittavien viranomais-
hyväksyntöjen, lupien, hyväksy-
misten tai suostumusten saami-
nen, mukaan lukien vaadittavat 
ulkomaisia suoria sijoituksia kos-
kevien lakien mukaiset luvat ja 
kilpailuluvat (tai, tapauksesta 
riippuen, soveltuvien odotusaiko-
jen päättyminen), jotka vaaditaan 
soveltuvan kilpailu- tain muun 
sääntelyn mukaan missä tahansa 
maassa Ostotarjouksen toteutta-
miseksi, ja että kaikki kyseisissä 
hyväksynnöissä, luvissa, hyväk-
symisissä tai suostumuksissa ase-
tetut ehdot, mukaan lukien muun 
muassa mitkä tahansa mahdol-
liset vaatimukset Yhtiön varojen 
luovuttamiselle tai Yhtiön liiketoi-
mintojen uudelleenjärjestelylle, 
ovat Tarjouksentekijän kannalta 
kohtuullisen hyväksyttäviä siltä 
osin, että ne eivät ole olennaisen 
haitallisia Tarjouksentekijälle tai 
Yhtiölle Ostotarjouksen näkökul-
masta, ja ne on täytetty tai nii-
tä on noudatettu tarvittavassa 
määrin;

(c)  Yhdistymissopimuksen allekir-
joituspäivänä tai sen jälkeen 
ei ole tapahtunut olennais-
ta haitallista muutosta (kuten 
Tarjousasiakirjassa määritelty);

(d)  Tarjouksentekijä ei ole yhdisty-
missopimuksen allekirjoituspäi-
vän jälkeen saanut tietoja, joita 
ei ole aiemmin ilmaistu sille, ja 
jotka muodostavat tai johtavat 
olennaisen haitalliseen muutok-
seen (kuten Tarjousasiakirjassa 
määritelty);

(e)  Mikään konsernin julkistama (ku-
ten Tarjousasiakirjassa määritel-
ty), tai Yhtiön Tarjouksentekijälle 
julkistama tieto ei ole olennaises-
ti virheellinen, puutteellinen tai 
harhaanjohtava, eikä Yhtiö ole 
jättänyt julkistamatta mitään sel-
laista tietoa, joka sen olisi sovel-
lettavien lakien, mukaan lukien 
Nasdaq Helsingin säännöt, pitä-
nyt julkistaa, edellyttäen, että 
kussakin tapauksessa julkistettu, 
tiedotettu tai julkistamatta jätet-
ty tieto tai tietojen julkistamatta 
jättäminen muodostaa olennai-
sen haitallisen muutoksen (kuten 

Tarjousasiakirjassa määritelty);

(f)  Mitään lainsäädäntöä tai muuta 
määräystä ei ole annettu, eikä yk-
sikään toimivaltainen tuomiois-
tuin tai sääntelyviranomainen 
ole tehnyt päätöstä tai antanut 
sääntelytoimia, jotka kokonaan 
tai olennaisilta osin estäisivät, 
lykkäisivät tai vaikeuttaisivat 
Ostotarjouksen toteuttamista;

(g)  Yhtiön hallitus on antanut yk-
simielisen suosituksensa osak-
keenomistajille hyväksyä 
Ostotarjous ja myydä Osakkeensa 
Ostotarjouksessa ja suositus on 
edelleen voimassa, eikä sitä ole 
vedetty takaisin, muokattu, pe-
ruutettu tai muutettu (pois lu-
kien kuitenkin teknisluontoiset 
muutokset kilpailevan tarjouksen 
johdosta tai muutoin soveltuvien 
lakien tai ostotarjouskoodin sitä 
edellyttäessä, edellyttäen, että 
suositus Ostotarjouksen hyväksy-
miseen pysyy voimassa); ja

(h)  Yhdistymissopimusta ei ole irtisa-
nottu, ja se on täysin voimassa.

Tarjouksentekijä pidättää it-
sellään oikeuden luopua min-
kä tahansa täyttymättä jääneen 
Toteuttamisedellytyksen täyttymi-
sen vaatimisesta siltä osin kuin so-
veltuvat lait ja säännökset sallivat. 

Ostotarjouksen hyväksymis- 
menettely 
Ostotarjouksen voi hyväksyä osak-
keenomistaja, joka on Tarjousaikana 
rekisteröitynä Euroclear Finlandin yl-
läpitämään Caverionin osakasluette-
loon, lukuun ottamatta Caverionia ja 
sen tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hy-
väksyntä on annettava arvo-osuusti-
likohtaisesti. Hyväksynnän antaval-
la Caverionin osakkeenomistajalla 
tulee olla käteistili Suomessa tai ul-
komailla toimivassa rahoituslaitok-
sessa. Osakkeenomistajat voivat hy-
väksyä Ostotarjouksen ainoastaan 
ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden 
osalta, jotka ovat Osakkeiden hy-
väksymislomakkeessa mainituil-
la arvo-osuustileillä sinä hetkenä, 
jona hyväksymiseen liittyvä kysei-
sen osakkeenomistajan Osakkeita 
koskeva toimeksianto toteutetaan. 
Tarjousaikana annettu hyväksymi-
nen on voimassa myös mahdollisen 
jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn 
jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimmat suomalaiset tilin-
hoitajat lähettävät ilmoituksen 
Ostotarjouksesta sekä siihen liitty-
vät menettelyohjeet niille tahoille, 
jotka on merkitty osakkeenomis-
tajina Euroclear Finlandin ylläpitä-
mään Caverionin osakasluetteloon. 
Niiden Caverionin osakkeenomista-
jien, jotka eivät saa tilin- tai varain-
hoitajaltaan tällaisia menettelyohjei-
ta, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä 
tilin- tai varainhoitajaansa ja toissi-
jaisesti Nordea Bank Oyj:hin lähet-
tämällä sähköpostiviestin osoittee-
seen caverion-offer@nordea.com, 
mistä tällaiset Caverionin osak-
keenomistajat voivat saada tietoja 

Ostotarjousta koskevan hyväksyn-
tänsä lähettämisestä.

Niiden Caverionin osakkeenomis-
tajien, joiden Osakkeet on hallin-
tarekisteröity ja jotka haluavat 
hyväksyä Ostotarjouksen, tulee an-
taa hyväksyntänsä hallintarekis-
teröinnin hoitajan antamien ohjei-
den mukaisesti. Tarjouksentekijä 
ei lähetä hyväksymislomaketta 
tai muita Ostotarjoukseen liitty-
viä asiakirjoja tällaisille Caverionin 
osakkeenomistajille.

Mikäli osakkeenomistajan hal-
lussa olevat Osakkeet on pantat-
tu tai niihin kohdistuu muita rajoi-
tuksia, jotka estävät tai rajoittavat 
Ostotarjouksen hyväksymistä, 
Ostotarjouksen hyväksyminen voi 
edellyttää pantinhaltijan tai muun 
tällaisen rajoituksen edunsaa-
jan suostumusta. Tämän suostu-
muksen hankkiminen on kyseisten 
Caverionin osakkeenomistajien vas-
tuulla. Tällainen suostumus on toimi-
tettava kirjallisena tilinhoitajalle.

Caverionin osakkeenomistajan, joka 
haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, 
tulee toimittaa asianmukaisesti täy-
tetty ja allekirjoitettu hyväksymi-
nen arvo-osuustiliään hoitavalle ti-
linhoitajalle tilinhoitajan antamien 
ohjeiden mukaisesti ja asettaman 
aikarajan kuluessa, mikä voi päät-
tyä aikaisemmin kuin Tarjousaika. 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään 
oikeuden, harkintansa mukaan, hy-
lätä tai hyväksyä virheellisesti tai 
puutteellisesti tehdyt hyväksynnät.

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, 
että se vastaanotetaan Tarjousajan 
(mukaan lukien jatkettu tai keskey-
tetty jatkettu Tarjousaika) kulues-
sa ottaen kuitenkin huomioon ky-
seisen tilinhoitajan antamat ohjeet. 
Jälkikäteisen Tarjousajan tilantees-
sa hyväksyntä tulee toimittaa siten, 
että se vastaanotetaan Jälkikäteisen 
Tarjousajan puitteissa, kuitenkin 
aina tilinhoitajan antamat ohjeet 
huomioiden. Tilinhoitaja saattaa 
pyytää, että se saa hyväksynnät en-
nen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen 
Tarjousajan päättymistä. Caverionin 
osakkeenomistajat antavat hy-
väksynnän omalla vastuullaan. 
Hyväksyminen katsotaan annetuksi 
vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasi-
allisesti vastaanottanut.

Osakkeenomistaja, joka on 
Ostotarjouksen ehtojen mu-
kaisesti pätevästi hyväksynyt 
Ostotarjouksen, ei saa myydä tai 
muutoin siirtää Osakkeitaan, joiden 
osalta hän on Ostotarjouksen hyväk-
synyt. Hyväksymällä Ostotarjouksen 
osakkeenomistajat valtuuttavat ti-
linhoitajansa, Nordean tai Nordean 
nimeämän tahon kirjaamaan ar-
vo-osuustililleen myyntivarauksen 
tai luovutusrajoituksen.

Hyväksymällä Ostotarjouksen osak-
keenomistaja valtuuttaa tilinhoi-
tajansa luovuttamaan tarpeelliset 
henkilötietonsa, arvo-osuustilinsä 
numeron sekä hyväksyntäänsä kos-
kevat tiedot toimeksiannon tai teh-
tävän toteuttamiseen osallistuville 

osapuolille Osakkeiden kauppojen 
toteutusta sekä selvitystä varten.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä
Caverionin osakkeenomistaja voi 
milloin tahansa ennen Tarjousajan 
päättymistä (mukaan lukien jat-
kettu tai keskeytetty jatkettu 
Tarjousaika) peruuttaa antaman-
sa Ostotarjouksen hyväksynnän sii-
hen saakka, kunnes Tarjouksentekijä 
on ilmoittanut kaikkien 
Toteuttamisedellytysten täyttyneen 
tai kun Tarjouksentekijä on luopunut 
niistä eli kunnes Tarjouksentekijä on 
ilmoittanut Ostotarjouksen ehdotto-
maksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen 
jo annettua Ostotarjouksen hyväksy-
mistä Osakkeista ei ole enää mahdol-
lista peruuttaa, paitsi mikäli kolmas 
taho julkistaa kilpailevan julkisen 
ostotarjouksen Osakkeista ennen 
Osakkeita koskevien toteutuskaup-
pojen toteuttamista jäljempänä koh-
dassa ” – Ostotarjouksen toteuttami-
nen” kuvatun mukaisesti.

Ostotarjouksen hyväksymisen pä-
tevä peruuttaminen edellyttää, 
että kirjallinen peruuttamisilmoi-
tus toimitetaan sille tilinhoitajalle, 
jolle alkuperäinen hyväksyntä toi-
mitettiin. Hallintarekisteröityjen 
Osakkeiden osalta osakkeenomis-
tajien tulee pyytää kyseistä hallin-
tarekisteröinnin hoitajaa tekemään 
peruuttamisilmoitus.

Caverionin osakkeenomistaja, joka 
peruuttaa Ostotarjousta koskevan 
hyväksyntänsä, on velvollinen mak-
samaan kaikki maksut, jotka ar-
vo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai 
hallintarekisteröinnin hoitaja perii 
peruuttamisesta.

Mahdollisen Jälkikäteisen 
Tarjousajan aikana annettu 
Ostotarjouksen hyväksyntä on si-
tova eikä sitä voida peruuttaa, ellei 
pakottavasta lainsäädännöstä muu-
ta johdu.

Ostotarjouksen toteuttaminen
Ostotarjouksen toteutuskaupat to-
teutetaan kaikkien niiden Caverionin 
Osakkeiden osalta, joiden osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 
ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole 
pätevästi peruttu, viimeistään vii-
dentenätoista (15.) Ostotarjouksen 
lopullisen tuloksen julkistamista 
seuraavana suomalaisena pankki-
päivänä. Osakkeiden toteutuskau-
pat selvitetään Toteutuspäivänä 
tai noin ensimmäisenä (1.) 
Toteutuspäivän jälkeisenä suomalai-
sena pankkipäivänä.

Maksuehdot ja selvitys
Tarjousvastike maksetaan 
Selvityspäivänä jokaisen Caverionin 
osakkeenomistajan, joka on päte-
västi hyväksynyt Ostotarjouksen 
ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, 
arvo-osuustilin hoitotilille. Mikäli 
Caverionin osakkeenomistajan hoi-
totili sijaitsee eri rahalaitoksessa 
kuin arvo-osuustili, Tarjousvastike 
maksetaan tällaiselle pankkitilille 
noin kaksi (2) suomalaista pankki-
päivää myöhemmin rahalaitosten 
välisen maksuliikenteen aikataulun 
mukaisesti.

http://www.caverion-offer.fi
http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous


24.11.2022
Tarjousaika alkaa

12.1.2023
Tarjousaika päättyy aikaisintaan

13.1.2023
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen (alustava)

18.1.2023
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen (alustava)

8.2.2023
Tarjousvastikkeen maksaminen (alustava)

Tarjousvastikkeen maksaminen on ehdollinen 
Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämien 
viranomaishyväksyntöjen, lupien, hyväksymisten tai suostumusten 
saamiselle, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana.

Ostotarjouksen täydelliset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi 
sisältyvät Tarjousasiakirjaan. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteissa 
www.caverion-offer.fi ja www.nordea.fi/caverion-ostotarjous

Tärkeitä päivämääriä

Tärkeää tietoa
Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti millään sellaisella alueella, jossa sen tekeminen olisi soveltuvan lain vastaista. Tätä markkinointiesitettä tai 
tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, 
Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan tai millekään sellaiselle alueelle, jolla ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen. 
Tämä markkinointiesite ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta. Tässä markkinointiesitteessä esi-
tettyjä tietoja tulee lukea yhdessä tarjousasiakirjan kanssa. Osakkeenomistajia kehotetaan lukemaan huolellisesti koko tarjousasiakirja. Ostotarjous tulee 
hyväksyä yksinomaan tarjousasiakirjaan sisällytettyjen tietojen pohjalta.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti alueelle, missä se on lainvastainen, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita jaeta, le-
vitetä 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, fak-
sin, teleksin, puhelimen sekä internetin) tai millään osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään kansallisen arvopaperi-
pörssin tai sen tarjoamien palveluiden kautta Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin mai-
hin. 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 rajoitus-
ten rikkomisesta on mitätön.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, 
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain kohdan 14d-1(d) ”Tier II” -ostotarjousta koskevan poikkeussäännösten, mukaisesti, ja muutoin Suomen 
lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, 
peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista.

http://www.caverion-offer.fi
http://www.nordea.fi/caverion-ostotarjous

