
Markkinointiesite. 
Tämä ei ole tarjousasiakirja.  
Tarjousasiakirja ja lisätietoja on  
saatavilla osoitteista  
https://investors.basware.com/fi/ostotarjous
www.danskebank.fi/basware 

Sapphire BidCo Oy:n  
vapaaehtoinen Basware Oyj:n  
hallituksen suosittelema julkinen 
käteisostotarjous kaikista  
Basware Oyj:n arvopapereista      

Baswaren hallitus 
suosittelee yksimielisesti, 

että Baswaren 
osakkeenomistajat 

hyväksyvät 
ostotarjouksen.

Tarjousaika 26.4.–7.6.2022  

Markkinointiesite on julkaistu 26.4.2022 ja se lähetetään osakkeenomistajille Euroclear Finland Oy:n 25.4.2022 päivättyjen tietojen perusteella.

Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, missään olosuhteissa, Australiassa, Kanadassa, 
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella tai alueelle, jossa ostotarjous olisi sovellettavan lain vastainen. 

Katso lisätietoja, mukaan lukien tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille, tämän asiakirjan kohdassa “Tärkeää tietoa”.

https://investors.basware.com/fi/ostotarjous
http://www.danskebank.fi/basware


Ostotarjous
Basware Oyj (”Basware” tai ”Yhtiö”) allekirjoitti 14.4.2022 Sapphire BidCo Oy:n (”Sapphire” tai ”Tarjouksentekijä”) 
kanssa yhdistymissopimuksen koskien Baswaren hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta 
(”Ostotarjous”) kaikista Baswaren liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista arvopapereista.

Baswaren hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Baswaren osakkeenomistajille 
Ostotarjouksen hyväksymistä.

Osaketarjousvastike sisältää preemion, joka on:

94,7 %
verrattuna Baswaren osakkeen 

päätöskurssiin Nasdaq 
Helsingissä 13.4.2022 (20,60 

euroa) eli viimeisenä julkistusta 
välittömästi edeltävänä 
kaupankäyntipäivänä

Osaketarjousvastike on 

40,10 euroa
osakkeelta käteisenä.

72,9 %
verrattuna Baswaren 

osakkeen kolmen kuukauden 
kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsingissä välittömästi 
ennen julkistusta (23,20 euroa)

26,5 %
verrattuna Baswaren  

osakkeen kahdentoista  
kuukauden kaupankäyntimää-
rillä painotettuun keskihintaan 

Nasdaq Helsingissä välittömästi 
ennen julkistusta (31,69 euroa)

Tarjousaika on 26.4.–7.6.2022.

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Basware tulee olemaan välillisesti Accel-KKR Capital Partners VI, LP:stä (“Accel-
KKR”), Long Path Holdings 1, LP:stä (Long Path Partners, LP:n, ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien 
rahastojen määräysvallassa oleva yhtiö, yhdessä “Long Path”) ja Briarwood Capital Partners LP:stä (Briarwood 
Chase Management LLC:n ja/tai sen lähipiiriyhtiöiden määräysvallassa oleva yhtiö, yhdessä “Briarwood”) koostuvan 
sijoittajakonsortion (”Konsortio”) kokonaan omistama Sapphiren kautta. Sapphire on Suomen lakien mukaan Ostotarjousta 
varten hiljattain perustettu yksityinen osakeyhtiö.

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 26.4.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 7.6.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai mahdollisesti 
jatkettua tarjousaikaa keskeytetä. 



Useimmat arvo-osuustilin hoitajat lähettävät 

Baswaren osakkeenomistajille ohjeet 

Ostotarjouksen hyväksymisestä – noudata 

näitä ohjeita annetun määräajan kuluessa.

Tarjousvastike maksetaan jokaiselle Ostotarjouksen hyväksyneelle 

Baswaren osakkeenomistajalle arviolta 1.7.2022 olettaen, että 

tarjousaikaa ei jatketa ja Tarjouksentekijä on päättänyt toteuttaa 

Ostotarjouksen.

Mikäli haluat lisätietoja Ostotarjouksesta, voit ottaa yhteyttä mihin 

tahansa Danske Bankin konttoriin tai tilinhoitajayhteisöösi.  

Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista  

https://investors.basware.com/fi/ostotarjous  

ja www.danskebank.fi/basware.

https://investors.basware.com/fi/ostotarjous
http://www.danskebank.fi/basware


Baswaren  
osakkeenomistajille

Konsortion tarjous edustaa hyvää 

arvonluontia Baswaren osakkeenomistajille 

ja tarjoaa huomattavan preemion sekä 

suhteessa markkinahintaan että historiallisiin 

osakekursseihin. Olemme tyytyväisiä siihen, 

että johtomme ja työntekijöidemme kova työ 

kansainvälisen tason skaalautuvan software-

as-a-service-tarjonnan rakentamisessa on 

tunnustettu, ja yhtiö on nyt valmis siirtymään 

seuraavaan vaiheeseen matkallaan.” 

”

Michael Ingelög
Baswaren hallituksen puheenjohtaja

Baswaren laaja ratkaisuvalikoima ja 

markkinajohtajuus yhdistettynä Konsortion 

jäsenten pitkään historiaan yhtiön 

kanssa ja syvään asiantuntemukseen 

ohjelmistoyhtiöiden kasvun kiihdyttämisestä 

asemoivat liiketoiminnan jatkossakin 

tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja 

asiakkaille ja laajemmille markkinoille. 

Odotamme innolla läheistä yhteistyötä 

Baswaren tiimin kanssa tulevina vuosina.”

”

Dean Jacobson 
Accel-KKR:n toimitusjohtaja, Konsortion puolesta

Baswaren hallitus suosittelee yksimielisesti,  
että Baswaren osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.



Baswaren eräät suuret osakkeenomistajat ja perustajat eli Ilkka Sihvo, Hannu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari Perttunen 
ja Antti Pöllänen sekä heidän tietyt perheenjäsenensä, jotka edustavat, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 
18,45 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään Ostotarjouksen. 

Lisäksi Lannebo Fonder AB, Fjärde AP-fonden ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat, täysi 
laimennusvaikutus huomioiden, yhdessä noin 14,76 prosenttia kaikista Baswaren osakkeista ja äänistä, ovat eräin 
tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. 

Long Path ja Briarwood omistavat yhdessä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, noin 23,06 prosenttia Baswaren kaikista 
osakkeista ja äänistä. 

Baswaren  
osakkeenomistajien 
sitoumukset

Yhdessä Long Pathin ja Briarwoodin 
sitoumusten kanssa Tarjouksentekijä 
on vastaanottanut peruuttamattomia 

sitoumuksia, jotka edustavat, täysi 
laimennusvaikutus huomioiden, yhteensä

56,27 %
Baswaren kaikista osakkeista ja äänistä.



Konsortio uskoo, että yksityisessä omis-
tuksessa Basware pystyy parhaiten saa-
vuttamaan pitkän aikavälin potentiaalinsa 
hyödyntäen teknologiaa ja johtavaa mark-
kina-asemaansa. Konsortio tiedostaa, että 
alasta on tulossa entistä kilpaillumpi ja aikoo 
siten käyttää merkittävästi aikaa, pääomaa 
ja muita resursseja tukeakseen Yhtiön stra-
tegiaa asemoiden sen kohti pitkän aikavälin 
menestystä. 

Yksityisessä omistuksessa Yhtiö olisi parem-
massa asemassa investoimaan enemmän 
ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin 
aloitteisiin sekä allokoimaan lisää pääomaa 
yritysostoihin valikoitujen tuotealueiden 
vahvistamiseksi. Konsortio uskoo, että yk-
sityisessä omistuksessa Basware suoriutuu 
kaikista edellä mainituista aloitteista sekä 
nykyisistä markkinahaasteista tehokkaam-
min mahdollistaen johdon täyden keskitty-
misen liiketoiminnan suorituskykyyn ilman 
nykyisiä julkisten markkinoiden asettamia 
rajoitteita.

Tarjouksentekijän  
strategiset  
suunnitelmat



Tietoja Konsortiosta  
Accel-KKR, Long Path ja Briarwood ovat muodostaneet Konsortion Ostotarjousta varten.  
Lisätietoja Konsortion jäsenistä on esitetty tarjousasiakirjassa.

Accel-KKR:n lähipiiriin kuuluu AKKR 
Fund II Management Company, LP, joka 
on rekisteröity sijoitusneuvontaa har-
joittava yhtiö ja jonka toimintaa valvoo 
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiko-
missio (U.S. Securities and Exchange 
Commission, ”SEC”). Accel-KKR on 
perustettu vuonna 2000, ja sen tiimi 
koostuu nykyään yli 80 sijoitusalan, 
operationaalisen toiminnan ja konsul-
toinnin ammattilaisesta. 

Accel-KKR on erikoistunut toimimaan 
yhteistyökumppanina keskisuurten oh-
jelmistoyritysten ja teknologiapainottei-
sia palveluja tarjoavien yritysten kanssa 
ja toimimaan niiden perustajien kanssa 
yhtiöarvon lisäämiseksi pitkällä aikavä-
lillä. Yhtiö on perustamisensa jälkeen 
hankkinut omistukseensa tai sijoittanut 
yli 300 yritykseen ympäri maailmaa.

Long Path on rekisteröity sijoitusneu-
vontaa harjoittava yhtiö, jonka toimin-
taa valvoo SEC. Long Path perustettiin 
vuonna 2018, ja sen hallinnoitavien 
varojen määrä on noin 700 miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö sijoittaa va-
likoituihin korkeatasoisiin ja ennustetta-
viin yhtiöihin, jotka toimivat pääasiassa 
yritysohjelmistojen sekä liiketoiminta ja 
tietopalvelut -sektoreilla. 

Long Pathin kärsivällinen ja joustava 
pääomapohja mahdollistaa yhteistyö-
kumppanina toimimisen johtoryhmien 
kanssa pitkäaikaisten sijoitusten toteut-
tamiseksi ympäri maailman niin julkisilla 
kuin yksityisillä markkinoilla. 

Long Path on ollut Baswaren osakkeen-
omistaja vuodesta 2019 asti ja se omis-
taa tällä hetkellä noin 13,02 prosenttia 
Baswaren kaikista osakkeista ja äänistä 
(ja 12,17 prosenttia Baswaren osakkeis-
ta ja äänistä täysi laimennusvaikutus 
huomioiden).

Briarwood on New Yorkissa, Yhdys-
valloissa sijaitseva rekisteröity sijoi-
tusneuvontaa harjoittava yhtiö, jonka 
toimintaa valvoo SEC. Yhtiö soveltaa 
tutkimukseen perustuvaa ja arvokes-
keistä sijoitustyyliä, joka keskittyy 
kansainvälisiin osakkeisiin. Briarwood 
on pitkäjänteinen omistaja, joka pyrkii 
pitkäaikaiseen kumppanuuteen johto-
ryhmien kanssa ja tekemään yhteistyö-
tä aloilla, joilla Briarwoodilla on asian-
tuntemusta, kuten pääomamarkkinat.

Briarwood on ollut Baswaren osak-
keenomistaja vuodesta 2019 asti ja se 
omistaa tällä hetkellä noin 4,71 pro-
senttia Baswaren kaikista osakkeista 
ja äänistä. Lisäksi Briarwood omistaa 
1 000 warranttia, jotka oikeuttavat 
sen merkitsemään enintään 1 003 000 
Baswaren uutta osaketta ja jotka se on 
peruuttamattomasti sitoutunut käyt-
tämään Ostotarjouksen toteuttamisen 
varmistuessa.

Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea Yhtiön muutosta johtuen Konsortion asiantuntemuksesta hankinnasta maksuun 
ohjelmistojen markkinoilla ja joustavuudesta tukea pitkän aikavälin investointeja Yhtiön kilpailuaseman parantamiseksi. 
Lisäksi jokainen Konsortion jäsen tuo transaktioon oman asiantuntemuksensa, mikä tukee Yhtiön kehittämistä.  
Accel-KKR:llä on pitkä historia yhteistyöstä johdon kanssa pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 
mukaan lukien sekä orgaanisen kasvun että kasvun yrityskauppojen avulla.  

Yhtiö tulee lisäksi hyötymään Long Pathin ja Briarwoodin omistuksen jatkuvuudesta, sillä Baswaren pitkäaikaisina ja 
merkittävinä sijoittajina Long Path ja Briarwood ymmärtävät perusteellisesti sen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita, 
ja niiden olemassa olevat suhteet Yhtiön johtoryhmään auttavat Yhtiön muutoksessa. Pitkäaikaisen sijoitushorisontin, 
asiantuntemuksen ja vaadittavan pääoman ansiosta tällä sijoittajaryhmällä on yhdessä ainutlaatuiset valmiudet Baswaren 
potentiaalin saavuttamiseksi ylläpitäen samalla Yhtiön identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja. 

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Accel-KKR omistaa noin 56,7 prosenttia, Long Path noin 27,2 prosenttia ja Briarwood 
noin 16,1 prosenttia Tarjouksentekijän osakkeista.

Konsortio ja Basware



Kysymyksiä ja vastauksia 
Ostotarjouksesta
Miten hyväksyn Ostotarjouksen? 
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen 
Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja 
hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on mer-
kitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitä-
mään Baswaren osakasluetteloon sekä niille warranttien 
haltijoille, jotka ovat rekisteröitynä warranttien haltijaksi 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä luettelossa.  

Ne Baswaren arvopaperinhaltijat, jotka eivät saa tilin- tai 
varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymisloma-
ketta, voivat ottaa yhteyttä Danske Bank A/S, Suomen 
sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
basware-offer@danskebank.com. 

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni 
Ostotarjouksen?  
Tarjousaika alkoi 26.4.2022 ja se päättyy 7.6.2022, mikäli 
tarjousaikaa ei jatketa. Huomioithan kuitenkin arvo-osuus-
tilin hoitajasi ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi. 

Miten julkistettu 40,10 euron tarjousvastike 
osaketta kohden vertautuu Baswaren osak-
keen viimeaikaiseen kaupankäyntihintaan?
Osaketarjousvastikkeen preemio on:
• 94,7 prosenttia verrattuna Baswaren osakkeen 

päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 13.4.2022 (20,60 
euroa) eli viimeisenä julkistusta välittömästi edeltävä-
nä kaupankäyntipäivänä

• 72,9 prosenttia verrattuna Baswaren osakkeen kol-
men kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi ennen 
julkistusta (23,20 euroa)

• 26,5 prosenttia verrattuna Baswaren osakkeen kah-
dentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotet-
tuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi 
ennen julkistusta (31,69 euroa).

Koska saan maksun Baswaren osakkeistani? 
Tarjousvastike maksetaan jokaiselle Ostotarjouksen 
hyväksyneelle Baswaren osakkeenomistajalle arviolta 
1.7.2022 olettaen, että tarjousaikaa ei jatketa ja Tarjouk-
sentekijä on päättänyt toteuttaa Ostotarjouksen. Tarjous-
vastike maksetaan osakkeenomistajan arvo-osuustiliin 
liitetylle hoitotilille. Tarjousvastikkeen todellinen saapu-
misajankohta riippuu rahalaitosten välisen maksuliiken-
teen aikataulusta. 

Voinko peruuttaa hyväksyntäni?
Baswaren arvopaperinhaltija voi milloin tahansa ennen 
tarjousajan päättymistä peruuttaa antamansa Ostotar-
jouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes Tarjouksen-
tekijä on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytysten 
täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut vaati-
masta niiden täyttymistä, eli kunnes Tarjouksentekijä on 
ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi.  

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen 
edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan 
sille tilinhoitajalle, jolle Ostotarjouksen hyväksymislomake 
toimitettiin. Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja voi periä 
peruuttamisesta maksun.

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy Ostotarjousta?
Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin 
yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Yhtiön kaikista osak-
keista ilman, että olet hyväksynyt Ostotarjousta, Tarjouk-
sentekijä aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lu-
nastusmenettelyn lunastaakseen loput osakkeet niin pian 
kuin käytännössä on mahdollista Ostotarjouksen toteut-
tamisen jälkeen. Mikäli Tarjouksentekijä ei saisi omistuk-
seensa yli 90 prosenttia Baswaren osakkeista, Ostotarjous 
voidaan jättää toteuttamatta. Ostotarjouksen ehdot ovat 
luettavissa kokonaisuudessaan tarjousasiakirjasta.

Aiheutuuko Ostotarjouksen hyväksymisestä 
minulle jotain kuluja?
Ostotarjouksen hyväksyminen sen ehtojen mukaisesti ei 
aiheuta osakkeenomistajille mitään kuluja. Kukin Baswa-
ren arvopaperinhaltija vastaa kaikista maksuista, jotka ti-
linhoitaja arvopaperinhaltijan kanssa tekemän sopimuksen 
perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuu-
denhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden 
tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai 
mahdollisten muiden arvopaperien myynnin estävien rajoi-
tusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista.

Mitä tapahtuu, jos toteuttamisedellytykset 
eivät ole täyttyneet?
Tarjouksentekijä voi luopua minkä tahansa Ostotarjouk-
sen toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta tai 
peruuttaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Mistä saan lisätietoja? 
Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista  
https://investors.basware.com/fi/ostotarjous ja  
www.danskebank.fi/basware.

mailto:basware-offer%40danskebank.com?subject=
https://investors.basware.com/fi/ostotarjous
http://www.danskebank.fi/basware


Tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista   
Ostotarjouksen ehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan tarjous-
asiakirjasta. Harkitessasi tarjouksen hyväksymistä sinun tulee 
tutustua huolellisesti tarjousasiakirjaan.  

Tarjousvastike
Tarjottava vastike kustakin osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti, on 40,10 euroa käteise-
nä.  

Tarjousaika 
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 26.4.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) 
ja päättyy 7.6.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa 
jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti. 
Ostotarjouksen hyväksymisen tulee olla perillä vastaanottajalla ennen 
tarjousajan päättymistä. 

Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes to-
teuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimi-
sesta on luovuttu ja/tai (ii) jälkikäteisellä tarjousajalla Ostotarjouksen 
lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä 
myös ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten jäljempänä on 
todettu.  

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta, 
mukaan lukien jatketun tarjousajan kesto, joka on vähintään kaksi 
(2) viikkoa, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen tarjousajan 
päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä. Lisäksi Tar-
jouksentekijä ilmoittaa jatketun tarjousajan mahdollisesta uudelleen 
jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun tarjousajan uudelleen jatkami-
sesta viimeistään ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä jo jatketun tarjous-
ajan tai keskeytetyn jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen. 
  

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset
Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotar-
jouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset ovat sinä päivänä tai 
siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotar-
jouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mu-
kaisesti, täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden 
täyttymistä, sikäli kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista: 

• Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien 
osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän tai Kon-
sortion jäsenten ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen 
julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien osakkeiden ja 
Tarjouksentekijän tai Konsortion jäsenten warranttien käyttä-
misen yhteydessä mahdollisesti saatavien osakkeiden kanssa, 
edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli 
yhdeksääkymmentä (90) prosenttia ulkona olevista osakkeista ja 
äänioikeuksista Yhtiössä laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n, 
joka sääntelee oikeutta ja velvollisuutta aloittaa osakeyhtiölain 
mukainen pakollinen lunastusmenettely, mukaisesti;  
 

• kaikkien Tarjouksentekijän Ostotarjouksen toteuttamiseen 
tarvittavien soveltuvien kilpailu- tai muun sääntelyn edellyttä-
mien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten tai muiden toimen-
piteiden saaminen kilpailu- tai muilta sääntelyviranomaisilta 
kaikissa maissa (mukaan lukien yhdistymissopimuksen mukaiset 
viranomaishyväksynnät ja mahdollinen vahvistus ulkomaalaisten 
yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012, muutoksi-
neen) mukaisesti) ja mitkään sellaisissa hyväksynnöissä, luvissa, 
suostumuksissa tai muissa toimenpiteissä asetetut ehdot eivät 
muodosta olennaista haitallista muutosta tai vaadi Konsortion 
jäseniä suostumaan mihinkään toimenpiteeseen, jotka koskevat 
minkään Konsortion jäsenen portfolioyhtiöitä tai näiden lähipii-
riyhtiöitä; 

• mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä annettu tai 
minkään toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen pää-
töstä ei ole annettu, joka kokonaan tai merkittävältä osin estäisi 
Ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä; 

• yhdistymissopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen ei ole ilmen-
nyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaa tarjousasia-
kirjassa määritellyn olennaisen haitallisen muutoksen; 

• yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja 
se on edelleen voimassa; 

• Yhtiön hallitus on yksimielisesti suositellut arvopaperinhalti-
joilleen Ostotarjouksen hyväksymistä ja suositus on edelleen 
voimassa eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois 
lukien teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen 
kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai ostotar-
jouskoodin sitä edellyttäessä edellyttäen, että suositus Ostotar-
jouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); ja 

• Kirsi Eräkankaan, Lotta Eräkankaan, Meimi Perttusen, Sakari 
Perttusen, Antti Pölläsen, Ilkka Sihvon, Hannu Vaajoensuun 
ja Vaens Oy:n, Matias Vaajoensuun, Petra Vaajoensuun, Sara 
Vaajoensuu Salmen, Fjärde AP-fondenin, Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarisen ja Lannebo Fonder AB:n peruuttamatto-
mat sitoumukset hyväksyä Ostotarjous ovat edelleen voimassa 
ehtojensa mukaisesti eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai 
muutettu.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely
Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana 
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Baswaren osakas-
luetteloon (lukuun ottamatta Baswarea ja sen tytäryhtiöitä) ja war-
ranttien haltija, joka on rekisteröitynä warranttien haltijaksi Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämässä luettelossa. Ostotarjouksen hyväksyntä on 
annettava erikseen arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antaval-
la Baswaren arvopaperinhaltijalla on oltava rahatili Suomessa tai 
ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa. Arvopaperinhaltijat voivat 
hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien arvopape-
rien osalta, jotka ovat hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuus-
tileillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeen-
omistajan arvopapereita koskeva kauppa toteutetaan. Tarjousaikana 
annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun 
tarjousajan tai keskeytetyn jatketun tarjousajan loppuun asti. 
 
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Osto-
tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislo-
makkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Baswaren osakasluetteloon 
sekä niille warranttien haltijoille, jotka ovat rekisteröitynä warrant-
tien haltijaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä luettelossa. Ne 
Baswaren arvopaperinhaltijat, jotka eivät saa tilin- tai varainhoitajal-
taan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, voivat ottaa yhteyttä 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen  lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen basware-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Baswa-
ren  arvopaperinhaltijat voivat saada kaikki tarvittavat tiedot ja voivat 
antaa hyväksyntänsä Ostotarjoukseen tai mikäli tällaiset osakkeen-
omistajat asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä 
välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi. 

Oikeus peruuttaa hyväksyntä
Baswaren arvopaperinhaltija voi milloin tahansa ennen tarjousajan 
päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousai-
ka) peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, 
kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytys-
ten täyttyneen tai kun Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden 
täyttymistä, eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen 
ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouk-
sen hyväksymistä arvopapereista ei ole enää mahdollista peruuttaa 
ennen tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 
tarjousaika) päättymistä, paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan 
julkisen ostotarjouksen arvopapereista ennen arvopapereita koske-
vien toteutuskauppojen toteuttamista. 

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

Maksuehdot ja selvitys
Tarjousvastike maksetaan selvityspäivänä jokaisen Baswaren arvo-
paperinhaltijan, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei 
ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Tarjous-
vastiketta ei missään tapauksessa makseta pankkitilille, joka sijaitsee 
Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai 
Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, missä Ostotarjous-
ta ei tehdä. 

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

mailto:basware-offer%40danskebank.com?subject=


Tietoja Baswaren osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 
Yhdysvaltalaisille Baswaren osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Baswaren osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 
arvopaperipörssissä ja että Baswarea eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen 
(“Pörssilaki”), vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Basware ole velvollinen toimittamaan, eikä 
toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange 
Commission, “SEC”).

Ostotarjous tehdään Baswaren, 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, jollei Pörssilain 14d-1(d) kohdissa säädetyistä poikkeuksista “Tier II” 
-ostotarjousta koskien muuta johdu, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten 
mukaisesti, mukaan lukien ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja 
maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista, koskien. Erityisesti on huomattava, että tähän asiakirjaan 
mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä 
ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään 
Baswaren Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Baswaren osakkeenomistajille, joille 
tarjous tehdään. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Sapphire BidCo Oy ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien 
lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Sapphire BidCo Oy:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Ostotarjousta 
koskevan pörssitiedotteen 14.4.2022 jälkeen ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti 
suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Baswaren osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat 
vaihdettavissa, muunnettavissa tai siirrettävissä tällaisiksi 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 Baswaren osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei tehdä Ostotarjouksen ulkopuolella 
Yhdysvalloissa Sapphire BidCo Oy:n toimesta tai tämän puolesta. Sapphire BidCo Oy:n taloudelliset neuvonantajat voivat 
lisäksi harjoittaa Baswaren 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 mitenkään tarjousasiakirjassa annettujen tietojen riittävyydestä, 
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Baswaren osakkeiden haltijana saattaa olla 
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden 
verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Baswaren osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään 
riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Baswaren osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Basware on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen 
johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Baswaren osakkeenomistajat eivät välttämättä 
voi haastaa Baswarea tai tämän johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien 
rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Baswaren ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan 
yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA
TÄTÄ ASIAKIRJAA EI SAA JULKISTAA 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 ASIAKIRJA EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI 
TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ 
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN 
TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN 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 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 SÄHKÖISEN VÄLITTÄMISEN 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.



Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä markkinointiesite sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, mukaan lukien lausumia Ostotarjouksen odotetusta 
ajankohdasta ja toteutumisesta sekä trendeihin liittyviä mainintoja. Yleisesti sanat kuten saattaa, pitäisi, voisi, pyrkii, tulee, 
tulisi, odottaa, aikoo, arvioi, ennakoi, uskoo, suunnittelee, tavoittelee, tarkastelee, näkee, jatkaa tai muut samantapaiset 
ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat ovat alttiita riskeille, epävarmuustekijöille, oletuksille 
ja muille tärkeille tekijöille, joista moni voi olla Tarjouksentekijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat 
saada tosiasialliset lopputulokset poikkeamaan olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai 
tarkoitetuista. Tekijöihin, jotka voisivat johtaa tosiasiallisten lopputulosten poikkeamiseen tällaisista lausumista, kuuluvat: 
mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu olosuhde, joka voisi aiheuttaa Ostotarjouksen peruuntumisen; epäonnistuminen 
tarvittavien viranomaislupien saamisessa oikea-aikaisesti tai muutoin; riski Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetun ehdon 
täyttymättä jäämisestä; Baswaren kyky säilyttää ja palkata avainhenkilöstöä ja ylläpitää asiakassuhteita; toimittajien ja 
muiden liikekumppaneiden mahdollisuus viivyttää Ostotarjouksen toteuttamista sekä muita tekijöitä.

Vaikka Tarjouksentekijä uskoo, että tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistut odotukset perustuvat 
perusteltuihin oletuksiin, ei ole varmuutta siitä, että tällaiset lausumat pitäisivät paikkansa tai olisivat oikeassa, eikä 
tällaisten lausumien tarkkuudesta tai täydellisyydestä tulevaisuudessa anneta mitään vakuutuksia. Tarjouksentekijällä 
ei ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkastaa tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia julkisesti uuden informaation 
tai tulevaisuuden tapahtumien yhteydessä tai muutoin, paitsi siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tai toimivaltainen 
viranomainen tätä edellyttää.



* Arvioitu päivämäärä. Tarjousvastikkeen todellinen saapumisajankohta  
   riippuu rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulusta.

Tarjousasiakirja
Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista https://investors.basware.com/fi/ostotarjous   

ja www.danskebank.fi/basware. 

Lisätietoja
Mikäli haluat lisätietoja Ostotarjouksesta voit ottaa yhteyttä mihin tahansa  

Danske Bankin konttoriin tai tilinhoitajayhteisöösi.

14.4.2022  Ostotarjouksen julkistaminen

26.4.2022  Tarjousaika alkaa | klo 9.30 Suomen aikaa

7.6.2022 (alustava) Tarjousaika päättyy | klo 16.00 Suomen aikaa

8.6.2022 (alustava) Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen

10.6.2022 (alustava) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen

1.7.2022 (alustava) Ostotarjouksen kohteena olevia arvopapereita koskevien kauppojen toteuttaminen

1.7.2022 (alustava) Tarjousvastikkeen maksaminen*

Tärkeitä 
päivämääriä

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien 

ja määräysten mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten 

täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa yhdistymissopimuksen mukaisten hyväksyntöjen saaminen asianomaisilta 

kilpailuviranomaisilta tai muilta sääntelyviranomaisilta.  

Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2022 heinäkuun aikana. 

Kuvat: Basware Oyj ja Adobe Stock

https://investors.basware.com/fi/ostotarjous
http://www.danskebank.fi/basware

