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Tarjousaika: 28.2. – 17.4.2023*

* Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa tarjousaikaa. 

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa www.tenderoffer.fi/nixu ja www.nordea.fi/nixu-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.

OSTOTARJOUS  
KAIKISTA NIXU OYJ:N 
OSAKKEISTA JA 
OPTIO-OIKEUKSISTA

Lisätietoa saatavilla osoitteessa www.tenderoffer.fi/nixu

Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat 
yksimielisesti päättäneet suositella Nixun osakkeenomistajille 
ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.

DNV tarjoaa 13,00 euron käteis-
vastikkeen kustakin osakkeesta, 
jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty.

Houkutteleva  
käteisvastike sisältää 
huomattavan preemion

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
https://www.tenderoffer.fi/nixu/


2 3

Ostotarjouksessa Nixun osakkeenomistajille tarjotaan 13,00 
euron käteisvastike kustakin osakkeesta, jonka osalta ostotarjous 
on pätevästi hyväksytty ja optio-oikeuksien haltijoille tarjo-
taan optio-oikeuden sarjasta riippuva käteisvastike jokaisesta 
 optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväk-
sytty. Tarjousvastike kustakin optio-oikeudesta, jonka osalta 
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 0,91 euroa käteisenä 
kustakin optio-oikeudesta 2019A, 3,52 euroa käteisenä kustakin 
optio-oikeudesta 2019B ja 3,05 euroa käteisenä kustakin optio- 
oikeudesta 2019C. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on  
noin 98 miljoonaa euroa. 

Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat 
yksimielisesti päättäneet suositella Nixun osakkeenomistajille ja 
optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.  Danske 
Bank A/S, Suomen sivuliikkeen fairness opinion  -lausunto tukee 
suositusta. 

Tietyt Nixun suurimmat osakkeenomistajat ja kaikki  Nixun 
johtoryhmän jäsenet, jotka omistavat Nixun osakkeita tai 
 optio-oikeuksia, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksy-
mään Ostotarjouksen. Peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä 
Ostotarjous edustavat yhteensä noin 22,3 prosenttia kaikista 
osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista ja 43,8 
prosenttia kaikista Nixun optio-oikeuksista. 

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavan-
omaisten 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 hyväksyn-
nät kilpailuviranomaisilta ja muilta sääntelyviranomaisilta on 
saatu (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvat odotusajat ovat 
päättyneet), ja että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 
90 prosenttiaNixunosakkeistajaäänistä.

OSTOTARJOUS LYHYESTI
DNV AS, globaali laadunvarmistus- ja riskienhallintapalveluiden tarjoaja 
(”Tarjouksentekijä”), julkisti 16.2.2023 vapaaehtoisen suositellun julkisen 
käteisostotarjouksen kaikista kyberturvallisuuspalveluyhtiö Nixu Oyj:n 
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista,  
jotka eivät ole Nixun tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa (”Ostotarjous”). 

OSAKKEEN 
TARJOUS-
VASTIKE 

13,00 €
käteisenä kustakin osakkeesta, 
jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty

Osakkeen tarjousvastike sisältää  
preemion, joka on:  

67,1 %  
verrattuna 7,78 euroon, osakkeen päätöskurssiin 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 15.2.2023, joka oli 
viimeinen Ostotarjouksen julkistamista välittömästi 
edeltävä kaupankäyntipäivä

79,6 %  
verrattuna 7,24 euroon, osakkeen kolmen 
kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
Ostotarjouksen julkistamista 

105,6 %  
verrattuna 6,32 euroon, osakkeen kahdentoista 
kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
Ostotarjouksen julkistamista
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Nixun päätöskurssi ja osakkeen tarjousvastike  
ennen Ostotarjouksen julkistamista, euroa

Osakkeen tarjousvastike (13,00 euroa osakkeelta)
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Milloin minun tulee hyväksyä Ostotarjous?
Tarjousaika alkaa 28.2.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 
17.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa 
tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä. Huomioithan kuitenkin tilin-
hoitajasi asettaman aikarajan Ostotarjouksen hyväksymiselle.

Miten hyväksyn Ostotarjouksen?
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen 
Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet niil-
le tahoille, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään Nixun osakasluetteloon. Jos haluat 
hyväksyä Ostotarjouksen, sinun tulee toimittaa asianmukaisesti 
täytetty ja allekirjoitettu hyväksyminen arvo-osuustiliäsi hoita-
valle tilin hoitajalle tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti 
ja asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin 
kuin tarjousaika. Jos et saa tilinhoitajaltasi menettelyohjeita 
tai hyväksymis lomaketta, ota yhteyttä tilinhoitajaasi. Osto-
tarjouksen hyväksyntä on  annettava arvo-osuustilikohtaisesti. 
Voit  hyväksyä Osto tarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien 
Nixun  osakkeiden osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa 
mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen 
liittyvä kauppa toteutetaan. 

Optio-oikeuksien haltijat saavat menettelyohjeet ja hyväksymis-
lomakkeen Evli Alexander Incentives Oy:ltä. Lisää tietoa optio- 
oikeuksien haltijoille on saatavilla tarjousasiakirjassa. 

Maksaako Ostotarjouksen hyväksyminen 
minulle jotakin?
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesta hyväksymisestä ei koidu 
kustannuksia osakkeenomistajille. Ostotarjouksen hyväksynnän 
peruuttavat osakkeenomistajat ovat kuitenkin velvollisia maksa-
maan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai 
hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta, pois lukien 
tilanteet, joissa kilpaileva ostotarjous on julkistettu.

Milloin saan maksun osakkeistani?
Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Nixun osakkeen-
omistajien ja optiooikeuksien haltijoiden osalta, jotka ovat 
pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen ja eivät ole sitä pätevästi 
peruuttaneet, arviolta tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai kes-
keytetty jatkettu tarjousaika) päättymistä seuraavana viidentenä 
(5.) pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka alustavasti odotetaan 
olevan 24.4.2023. Jos olet pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen 
ja et ole sitä pätevästi peruuttanut, tarjousvastike maksetaan 
 arvo-osuustilisi hoitotilille arviolta Toteutuspäivänä, jonka alus-
tavasti odotetaan olevan 24.4.2023. Jos hoitotilisi sijaitsee eri 
rahalaitoksessa kuin arvo-osuustilisi, tarjousvastike maksetaan 
noin kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Mistä löydän lisää tietoa Ostotarjouksesta? 
Tutustu tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteissa  
www.tenderoffer.fi/nixu ja www.nordea.fi/nixu-ostotarjous.  
Jos kysymyksesi liittyy Ostotarjouksen hyväksymiseen, ota 
 yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi.

Optio-oikeuksien haltijat voivat Ostotarjouksen hyväksymiseen 
liittyvissä kysymyksissä olla yhteydessä Evli Alexander Incentives 
Oy:ön sen Incentive-portaalin kautta.

OHJEITA NIXUN 
OSAKKEENOMISTAJILLE

Tutustu huolellisesti tarjousasiakirjaan ennen päätöstä  
Ostotarjouksen hyväksymisestä. Tarjousasiakirja on saatavilla 
osoitteissa www.tenderoffer.fi/nixu ja www.nordea.fi/nixu-ostotarjous.

Nixu on kyberturvallisuuspalveluyhtiö, joka on rakentanut 
tulevaisuutta kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen 
vuosikymmenen ajan. Yhtiö tekee kybermaailmasta turvallisen 
paikan ja auttaa asiakkaitaan vahvistamaan liiketoiminnan 
sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhan. Nixulla on 
pohjoismaiset juuret, ja se työllistää noin 400 alan parasta 
ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja 
Romaniassa. Nixun asiantuntijat turvaavat maailman suurimpiin 
lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla 
toimialoilla. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lue lisää: www.nixu.com

DNV on riippumaton laadunvarmistus- ja riskienhallintapalvelujen 
tarjoaja, joka toimii, suoraan ja tytäryhtiöidensä kautta, yli 100 maassa 
ja jonka tarkoituksena on turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä. 
DNV:llä on pohjoismaiset juuret ja globaali jalanjälki, ja sen pääkonttori 
sijaitsee Oslossa, Norjassa. Yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa 
DNV työllistää lähes 13 000 asiantuntijaa edistämään turvallisuutta ja 
kestävää suorituskykyä, asettamaan toimialaa koskevia standardeja 
ja luomaan ratkaisuja sen yli 100 000 asiakkaalle useilla toimialoilla, 
kuten meri-, energia-, auto-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä 
terveydenhuollossa. DNV:llä itsellään oli 2 372 työntekijää 31.12.2022 
sen 13 Norjan toimipisteessä ja 16 ulkomaisessa sivukonttorissa. 

Lue lisää: www.dnv.com

NIXU LYHYESTI

DNV LYHYESTI

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
https://www.nixu.com/fi
https://www.dnv.com/
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DNV on asettanut kyberturvallisuuden kasvustrategiansa 
keskiöön ja pyrkii rakentamaan maailmanluokan kyberturvalli-
suusliiketoimintaa tukemaan sen kasvavaa yli 100 000 asiakkaan 
portfoliota digitalisaation aiheuttamien riskien torjunnassa. 
Nixusta on tullut luotettu kyberturvallisuuskumppani yrityksille 
kaikkialla Euroopassa, ja se tarjoaa syvällistä asiantuntemusta ja 
innovointia tehdäkseen kyberympäristöstä turvallisen paikan. 

DNV:llä ja Nixulla on hyvät edellytykset rakentaa johtava euroop-
palainen kyberturvallisuuspalveluiden tarjoaja. Yhdistämällä 
Nixun luotetun maineen ja alan asiantuntemuksen DNV:n laa-
jaan ja monipuoliseen asiakasjalanjälkeen, teollisiin kyberturval-
lisuusvalmiuksiin, vahvaan taseeseen, pitkän aikavälin sijoitusho-
risonttiin ja kehittyneeseen liiketoimintainfrastruktuuriin yhtiöt 
voivat yhdessä palvella markkinoita tehokkaammin kuin erillisinä 
yhtiöinä. 

DNV tulee tukemaan Nixun strategisen kasvun nopeuttamista 
Euroopassa ja sen pyrkimystä vahvistaa kassavirtaa. Nixusta 
tulee DNV:n suurin kyberturvallisuuskeskus, jonka painopiste on 
edelleen asiakkaiden palvelemisessa Suomessa ja Pohjois- 
Euroopassa, ja se tulee olemaan keskeisessä asemassa DNV:n 
kyberturvallisuusliiketoiminnan tulevaisuuden muokkaamisessa. 
Nixun työntekijöille tarjotaan tukea ammatilliseen kehitykseen, 
enemmän resursseja kasvuun ja paremmat mahdollisuudet 
osallistua kansainvälisiin projekteihin. 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä 
merkittäviä vaikutuksia Nixun liiketoimintaan, varoihin tai johdon 
tai työntekijöiden asemaan. Kuten on tavanomaista, DNV aikoo 
kuitenkin muuttaa Nixun hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen 
toteuttamisen jälkeen.

TAUSTA JA STRATEGISET 
SUUNNITELMAT

”Osana Nixun strategiatyötä pohdimme 
erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden 
suhteen. Näistä vaihtoehdoista 
näimme DNV:n antavan meille parhaan 
perustan tulevaisuuden kasvulle 
tähdätessämme Euroopan johtavaksi 
kyberturvallisuuspalveluiden tarjoajaksi. 
Uskon, että tämä ratkaisu takaa myös 
parhaan mahdollisen lopputuloksen 
Nixun henkilöstön, asiakkaiden ja 
osakkeenomistajien kannalta ja 
mahdollistaa ’Next Nixu’ -strategian.”

JARI NISKA
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, NIXU

”Suunnitelma yhdistää voimamme DNV:n 
kanssa on yhdenmukainen äskettäin 
julkaistun ’Next Nixu’ -strategiamme ja 
-tavoitteidemme kanssa. DNV ja Nixu jakavat 
pohjoismaiset juuret ja luottamukseen 
perustuvan liiketoiminnan perinnön. DNV:n 
suurimpana kyberturvakeskittymänä Nixun 
työntekijöillä on mahdollisuus tehdä entistä 
suurempi vaikutus yhteisten asiakkaidemme 
tulevaisuuteen kyberturvallisuuden keinoin. 
Yhdessä voimme saavuttaa merkittäviä 
asioita 100 000 asiakkaan ja lähes 13 000 
kollegan kanssa sadassa maassa.”

TEEMU SALMI 
TOIMITUSJOHTAJA, NIXU

“DNV on asettanut kyberturvallisuuden kasvustrategiansa 
ytimeen. Yhdessä Nixun kanssa meillä on innostava tilaisuus 
vaikuttaa entistä enemmän asiakkaidemme digitalisoitumisesta 
aiheutuviin riskeihin. Nixun asema luotettuna kyberturvallisuuden 
asiantuntijakumppanina yhdistettynä DNV:n globaaliin 
asiakaskuntaan, kehittyneeseen infrastruktuuriin ja vankkaan 
taloudelliseen asemaan luo molemmille yhtiöille alustan kasvaa 
yhdessä nopeammin kuin erillisinä yhtiöinä. Yhteiset arvomme ja 
pohjoismaiset juuremme asettavat meidät parempaan asemaan 
johtavan eurooppalaisen verkkoturvallisuuspalvelujen tarjoajan 
luomisessa. Ostotarjouksemme tarjoaa molemmille yhtiöille 
poikkeuksellisen mahdollisuuden yhdistää voimansa.” 

REMI ERIKSEN
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, DNV

DNV:n Ostotarjous mahdollistaa 
Nixun osakkeenomistajien ja optio-
oikeuksien haltijoiden omistamien 
Nixun arvopapereiden realisoimisen 
houkuttelevalla preemiolla.

DNV pyrkii yhdistämään voimansa Nixun kanssa luodakseen johtavan 
eurooppalaisen kyberturvallisuuspalveluiden tarjoajan. Yhtiöiden 
toisiaan täydentävät vahvuudet luovat alustan tulevalle kasvulle.
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Miksi Ostotarjous kaikista Nixun 
osakkeista ja optio-oikeuksista tehdään?
DNV on asettanut kyberturvallisuuden kasvustrategiansa kes-
kiöön ja pyrkii rakentamaan maailmanluokan kyberturvallisuus-
liiketoiminnan. DNV:llä ja Nixulla on yhdessä hyvät edellytykset 
rakentaa johtava eurooppalainen kyberturvallisuuspalveluiden 
tarjoaja, ja DNV tulee tukemaan Nixun strategisen kasvun 
nopeuttamista Euroopassa ja sen pyrkimystä vahvistaa kassa-
virtaa. Nixun osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoille 
Osto tarjous mahdollistaa heidän omistamiensa Nixun arvo-
papereiden realisoimisen houkuttelevalla preemiolla.  
 
Mikä on osakkeen tarjousvastike ja 
preemio?  
Osakkeen tarjousvastike on 13,00 euroa käteisenä kustakin 
osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 
Osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on I) 67,1 % ver-
rattuna 7,78 euroon, eli Nixun osakkeen päätöskurssiin Nasdaq 
Helsingissä 15.2.2023, joka oli viimeinen Ostotarjouksen julkista-
mistavälittömästiedeltäväkaupankäyntipäivä;II)79,6 %verrattu-
na 7,24 euroon, eli Nixun osakkeen kolmen kuukauden kaupan-
käyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq   Helsin gissä  
välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja III) 105,6 % 
verrattuna 6,32 euroon, eli Nixun osakkeen kahdentoista kuu-
kauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan  Nasdaq 
Helsingissä välittömästi ennen Ostotarjouksen  julkistamista. 

Mitä Nixun hallitus on lausunut 
Ostotarjouksesta? 
Päätöksentekoon osallistuneet Nixun hallituksen jäsenet ovat 
yksimielisesti päättäneet suositella Nixun osakkeenomistajille 
ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. 
Nixun hallituksen taloudellisen neuvonantajan Danske Bankin 
16.2.2023 antama fairness opinion -lausunto tukee suositusta. 
Hallituksen lausunto Ostotarjouksesta sekä fairness opinion 
-lausunto on sisällytetty tarjousasiakirjaan. 

Onko Ostotarjous ehdollinen 
viranomaisten hyväksynnälle? 
Kyllä. Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on kohtuullisesti mah-
dollista tekemään kaikki olennaiset ja tavanomaiset ilmoitukset 
ja hakemukset (tai, tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) 
saadakseen kaikki tarvittavat hyväksynnät, luvat, suostumukset, 
hyväksymiset tai muut toimet. Tarjouksentekijän tietojen mukaan 
Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta hankkia Ostotarjouksen 
toteuttamiselle minkäänlaista hyväksyntää muulta viranomaiselta 
kuin Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Tarjouksentekijä odottaa tällä 
hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella saavansa hyväksyn-
nän Työ- ja elinkeinoministeriöltä ja toteuttavansa Ostotarjouksen 
vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Lupaprosessin 
kesto ja lopputulos eivät kuitenkaan ole Tarjouksentekijän  
kontrollissa, eikä voi olla varmuutta siitä, että hyväksynnät saa-
daan arvioidun aikataulun puitteissa tai ollenkaan. 

En ole saanut tilin- tai varainhoitajaltani 
menettelyohjeita. Mitä minun tulee tehdä? 
Jos et ole saanut menettelyohjeita Ostotarjouksen hyväksymi-
seksi, ota yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi koskien osakkeita, ja 
Evli Alexander Incentives Oy:ön koskien optio-oikeuksia.

Voinko peruuttaa hyväksynnän?  
Voit milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä (mukaan 
lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) peruuttaa 
antamasi Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes 
Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien toteuttamise dellytysten 
täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta 
niiden täyttymistä eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut 
Osto tarjouksen ehdottomaksi. Ostotarjouksen hyväksymisen 
pätevä peruuttaminen edellyttää, että peruuttamisilmoitus 
toimitetaan kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen 
hyväksymis lomake toimitettiin. Jos peruutat hyväksyntäsi, olet 
velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliäsi hoi-
tava tilin hoitaja perii peruuttamisesta, pois lukien tilanteet, joissa 
kilpaileva ostotarjous on julkistettu.

Milloin Ostotarjouksen tulos julkistetaan? 
Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella 
arviolta tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 
tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) pankki- 
päivänä. Alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä julkistetaan, 
toteutetaanko Ostotarjous sillä edellytyksellä, että toteuttamis- 
edellytykset ovat edelleen täyttyneitä Ostotarjouksen lopullisen 
tuloksen julkistamispäivänä, ja jatketaanko tarjousaikaa. Osto-
tarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta tarjousajan (mu-
kaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) päättymis-
tä seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen 
julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden osakkeiden ja 
optiooikeuksien prosentuaalinen osuus, joiden osalta Ostotarjous 
on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Mitä tapahtuu Ostotarjouksen jälkeen?  
Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää 90 % Nixun osak-
keista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aloittaa 
pakollisen lunastusmenettelyn lunastaakseen loput Nixun 
osakkeet. Tämän jälkeen Tarjouksentekijän aikomuksena on hakea 
Nixun osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssi listalta. 
 Osake-yhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enem-
män kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakkeista ja osakkeiden 
tuottamista äänioikeuksista, on riittävä äänimäärä päättämään yh-
tiön sulauttamisesta toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijän omis-
tusosuus Nixussa olisi vähemmän kuin 90 % ja jos Tarjouksen-
tekijä luopuisi vaatimasta yli 90 % omistusosuuden täyttymistä, 
Nixu olisi mahdollisesti tiettyjen yritysjärjestelyiden kohteena, 
mukaan lukien sulautuminen toiseen yhtiöön. Tarjouksen tekijä ei 
kuitenkaan ole tehnyt mitään tällaisia yritysjärjestelyitä koskevia 
päätöksiä.

Lisätietoa optio-oikeuksien haltijoille on saatavilla  
tarjousasiakirjassa osoitteissa www.tenderoffer.fi/nixu  
ja www.nordea.fi/nixu-ostotarjous.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
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hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä 
ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja 
näille Nixun osakkeenomistajille. 

Jos osakkeenomistajan hallussa olevat Osakkeet on pantattu tai niihin muutoin 
kohdistuu rajoituksia, jotka estävät tai rajoittavat Ostotarjouksen hyväksymistä, 
Ostotarjouksen hyväksyminen voi edellyttää pantinhaltijan tai muun 
kyseisen rajoituksen oikeudenhaltijan suostumusta. Tällaisen suostumuksen 
hankkiminen on kyseisen Nixun osakkeenomistajan vastuulla. Pantinhaltijan tai 
muun oikeudenhaltijan suostumus on toimitettava tilinhoitajalle kirjallisena. 

Nixun osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee 
toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-
osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti 
ja tämän asettaman aikarajan kuluessa, mikä voi päättyä aikaisemmin kuin 
Tarjousaika. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai 
puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksyttäessä Ostotarjous Jälkikäteisen 
tarjousajan aikana, hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se on 
vastaanotettu Jälkikäteisen tarjousajan kuluessa, kyseisen tilinhoitajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. 

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan 
(mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen 
kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja 
saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan päättymistä. Nixun 
osakkeenomistajat antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen 
katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä mikä tahansa virheellisesti 
tai puutteellisesti tehty hyväksyntä. 

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi 
hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan 
Osakkeista, joiden osalta hän on Ostotarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä 
Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan 
arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen Ostotarjouksen 
ehdoissa esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut 
Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyvät 
Nixun osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat 
kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen 
kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen Nixun 
osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä 
omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 
Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä 
myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Osakkeen tarjousvastike 
maksetaan Nixun osakkeenomistajille. 

Ostotarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla osakkeenomistaja 
valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilötietonsa, arvo-
osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiannon 
tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen 
toteutusta sekä selvitystä varten.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä 
Nixun osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija voi milloin tahansa 
ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 
Tarjousaika) 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 hyväksymistä 
Osakkeista ja Optio-oikeuksista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen 
Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) 
päättymistä, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen 
ostotarjouksen Osakkeista ja Optio-oikeuksista ennen Osakkeita ja Optio-
oikeuksia koskevien toteutuskauppojen toteuttamista jäljempänä kohdassa 
”—Ostotarjouksen toteuttaminen” kuvatun mukaisesti. 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että 
peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille tilinhoitajalle, jolle 
alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin.  

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää 
kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 

Jos Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija pätevästi peruuttaa 
Ostotarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin kohdistuva myyntivaraus 
tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa 
peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. 

Nixun osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi 
peruuttanut Ostotarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä Ostotarjouksen 
uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
jatkettu Tarjousaika) noudattaen edellä kohdassa ”—Ostotarjouksen 
hyväksymismenettely” kuvattua menettelyä. 

Nixun osakkeenomistaja, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen 
maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai 
hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta, pois lukien tilanteet, joissa 
kilpaileva ostotarjous on julkistettu. 

Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen 
hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta 
lainsäädännöstä muuta johdu.

Ostotarjouksen toteuttaminen
Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Nixun osakkeenomistajien ja Optio-
oikeuksien haltijoiden osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen 
ja eivät ole sitä pätevästi peruuttaneet, arviolta Tarjousajan (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana viidentenä 
(5.) pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 
24.4.2023. Mikäli mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat tehdään Nasdaq 
Helsingin kautta edellyttäen, että arvopaperikauppaan Nasdaq Helsingissä 
sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq 
Helsingin ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä 
(”Selvityspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 24.4.2023. 

Maksuehdot ja selvitys 
Osakkeen tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen Nixun 
osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole 
sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Optio-oikeuksien 
tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen Optio-oikeuksien 
haltijan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi 
peruuttanut, tämän hyväksymislomakkeella ilmoittamalle pankkitilille. 
Osakkeen tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien tarjousvastiketta ei missään 
tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee Australiassa, Etelä Afrikassa, 
Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Uudessa Seelannissa tai missään 
muussa maassa, missä Ostotarjousta ei tehdä (katso kohta ”Rajoituksia ja 
tärkeitä tietoja” Ostotarjouksen ehdoissa). Mikäli Nixun osakkeenomistajan 
hoitotili sijaitsee eri rahalaitoksessa kuin arvo-osuustili, Osakkeen 
tarjousvastike maksetaan tällaiselle pankkitilille noin kaksi (2) pankkipäivää 
myöhemmin rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti. 

Mahdollisen Jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa 
sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot 
niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous 
on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen tarjousajan aikana. Ostotarjouksen 
ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Optio-oikeuksien 
toteutuskaupat Jälkikäteisen tarjousajan aikana suoritetaan kuitenkin 
vähintään kahden (2) viikon välein. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen 
tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen maksamista, mikäli 
suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa 
maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen 
este on ratkaistu. 

Osakkeen tarjousvastike
Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty, on 13,00 euroa käteisenä (”Osakkeen tarjousvastike”), alisteisena 
mahdollisille oikaisuille, kuten Ostotarjouksen ehdoissa on esitetty, 
edellyttäen, että Ostotarjous on hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 
ja että hyväksyntää ei ole pätevästi peruttu. 

Tarjousaika
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 28.2.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja 
päättyy 17.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai 
jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (”Tarjousaika”). 
Ostotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen 
Tarjousajan päättymistä.

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa kunnes 
Toteuttamisedellytykset (kuten Ostotarjouksen ehdoissa on määritelty) 
ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) 
Jälkikäteisellä tarjousajalla (kuten Ostotarjouksen ehdoissa on määritelty) 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin 
Tarjouksentekijä myös ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten 
Ostotarjouksen ehdoissa on esitetty. Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta 
Tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatketun Tarjousajan kesto, joka 
on vähintään kaksi viikkoa, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen 
Tarjousajan päättymistä seuraavan ensimmäisen (1.) pankkipäivän aikana. 
Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uudelleen 
jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta 
viimeistään ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä jo jatketun Tarjousajan tai 
keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymisen jälkeen. 

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset 
Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen 
toteuttamiselle asetetut edellytykset (”Toteuttamisedellytykset”) ovat sinä 
päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 18 §:n mukaisesti, 
täyttyneet tai, Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, 
sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista: 

(a) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka 
yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen 
julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa 
edustavat yhteensä yli 90 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista 
äänioikeuksista Yhtiössä, selvyyden vuoksi Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 
mukaisesti laskettuna; 

(b) kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, 
hyväksymisten tai muiden toimien saaminen, mukaan lukien soveltuvien 
ulkomaisia suoria sijoituksia koskevien lakien mukaiset luvat (tai, 
tapauksesta riippuen, soveltuvien odotusaikojen päättyminen) kilpailu  tai 
muilta sääntelyviranomaisilta, jotka vaaditaan minkä tahansa soveltuvan 
kilpailu  tai muun sääntelyn mukaan missä tahansa maassa Ostotarjouksen 
toteuttamiseksi;

(c) mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu, eikä 
yksikään toimivaltainen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole tehnyt 
päätöstä, joka kokonaan tai olennaisilta osin estäisi, lykkäisi tai vaikeuttaisi 
Ostotarjouksen toteuttamista; 

(d) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa 
tai olosuhdetta, joka muodostaa tai johtaa Olennaisen haitalliseen 
muutokseen (kuten Ostotarjouksen ehdoissa on määritelty); 

(e) Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoja seikasta tai olosuhteesta, mikä 
on johtanut Olennaisen haitalliseen muutokseen (kuten Ostotarjouksen 
ehdoissa on määritelty) (lukuun ottamatta sellaista seikkaa tai olosuhdetta, 
josta on Asianmukaisesti ilmoitettu (kuten Ostotarjouksen ehdoissa on 
määritelty) Due diligence -tiedoissa (kuten Ostotarjouksen ehdoissa on 
määritelty)); 

(f) mikään Yhtiön julkistama, tai Yhtiön Tarjouksentekijälle ilmaisema tieto 
ei ole olennaisen virheellinen, puutteellinen tai harhaanjohtava, eikä Yhtiö 
ole jättänyt julkistamatta mitään sellaista tietoa, joka sen olisi sovellettavien 
lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännöt, 
nojalla pitänyt julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, 
ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto tai tietojen julkistamatta jättäminen 
muodostaa Olennaisen haitallisen muutoksen (kuten Ostotarjouksen 
ehdoissa on määritelty); 

(g) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti, ja se on 
edelleen kaikilta osin voimassa; 

(h) Yhtiön hallitus on antanut Suosituksen ja Suositus on kaikilta osin 
voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien 
kuitenkin teknisluontoiset muutokset tai Suosituksen muuttaminen 
soveltuvien lakien tai Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä edellyttäen, että 
Suositus Ostotarjouksen hyväksymisestä pysyy voimassa); ja 

(i) suurien osakkeenomistajien ja johtoon kuuluvien osakkeenomistajien 
sitoumukset hyväksyä Ostotarjous ovat kaikilta osin voimassa ehtojensa 
mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä 
jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta. 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely
Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana 
rekisteröitynä Nixun osakasluetteloon, lukuun ottamatta Nixua ja sen 
tytäryhtiöitä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. 
Hyväksynnän antavalla Nixun osakkeenomistajalla on oltava rahatili Suomessa 
tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa. Osakkeenomistajat voivat 
hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, 
jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä hetkenä, 
jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva 
kauppa toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös 
mahdollisen jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan loppuun 
asti.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta 
sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen asiakkailleen, 
jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) 
ylläpitämään Nixun osakasluetteloon. Niiden Nixun osakkeenomistajien, 
jotka eivät saa tilinhoitajaltansa menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, 
tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilinhoitajaansa. Toissijaisesti Nixun 
osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Nordea Bank Oyj:hin (”Nordea”) 
osoitteeseen tender.offers@nordea.com, mistä tällaiset Nixun 
osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksynnän tekemiseen. Nordea ei 
osallistu Ostotarjoukseen liittyvään yhteydenpitoon Yhdysvalloissa sijaitsevien 
osakkeenomistajien kanssa (sijoittajan ottaessa yhteyttä tai muutoin). 
Yhdysvalloissa sijaitsevat osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä välittäjiinsä 
saadakseen tarvittavat tiedot. 

Niiden Nixun osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity 
ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä 

TIIVISTELMÄ OSTO- 
TARJOUKSEN EHDOISTA

Tässä markkinointiesitteessä on esitetty tiivistelmä Tarjouksentekijän Nixun 
kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän Ostotarjouksen ehdoista. 
Optio-oikeuksien haltijoita erityisesti koskevat ehdot ovat saatavilla 
tarjousasiakirjassa. Ostotarjouksen ehdot on kokonaisuudessaan esitetty 
tarjousasiakirjassa, joka on saatavilla osoitteissa www.tenderoffer.fi/nixu 
ja www.nordea.fi/nixu-ostotarjous. Tutustu huolellisesti tarjousasiakirjaan 
ennen päätöstä Ostotarjouksen hyväksymisestä.

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous
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Ostotarjouksen täydelliset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen 
hyväksymiseksi sisältyvät tarjousasiakirjaan. Tarjousasiakirja  
on saatavilla osoitteissa www.tenderoffer.fi/nixu ja  
www.nordea.fi/nixu-ostotarjous.

16.2.2023
Ostotarjouksen julkistaminen

28.2.2023
Tarjousaika alkaa

17.4.2023 ALUSTAVA

Tarjousaika päättyy

18.4.2023 ALUSTAVA

Ostotarjouksen alustavan  
tuloksen julkistaminen

20.4.2023 ALUSTAVA 
Ostotarjouksen lopullisen  
tuloksen julkistaminen 
 

24.4.2023 ALUSTAVA 
Ostotarjouksen kohteena olevia osakkeita  
koskevien kauppojen toteuttaminen 
ja osakkeen sekä optio-oikeuksien 
tarjousvastikkeen maksaminen

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 
esitettyjä 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, 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, faksin, teleksin, puhelimen sekä internetin) 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. 

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. 

Tärkeitä 
päivämääriä

https://www.tenderoffer.fi/nixu/
https://www.nordea.fi/nixu-ostotarjous

