
Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja ja lisätietoja on saatavilla osoitteista https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/ ja 
www.danskebank.com/nordiclights-offer. Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, 
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä tai näihin maihin tai millään muulla alueella tai 

millekään muulle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

*Tarjouksen tekijä pidättää oikeuden pidentää tarjousaikaa.

Montana BidCo Oy:n vapaaehtoinen 
käteisostotarjous kaikista Nordic 
Lights Group Oyj:n osakkeista       

Nordic Lightsin hallitus 
on päätösvaltaisena ja 

sivuvaikutteista vapaiden 
jäsentensä edustamana 
yksimielisesti päättänyt 

suositella Nordic Lightsin 
osakkeenomistajille 

tarjouksen hyväksymistä.

Tarjousaika 15.3.–14.4.2023*   



Tarjous lyhyesti  
Montana BidCo Oy (”Montana” tai ”tarjouksentekijä”) on tarjoutunut hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouk-
sella kaikki Nordic Lights Group Oyj:n (“Nordic Lights” tai “yhtiö”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”tarjous”). 
Methode Electronics, Inc. (”Methode”) ja Nordic Lights allekirjoittivat 28.2.2023 Montanan tarjousta koskevan yhdistymis-
sopimuksen, jonka mukaisesti Methode on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Montanalle (yhdistymissopimuksen ehtojen 
mukaisesti).

Montana on vasta perustettu yhtiö, joka on välillisesti kokonaan Methoden omistama. Montana ei ole aiemmin harjoittanut 
liiketoimintaa. Montana perustettiin tekemään tarjous ja toimimaan Nordic Lightsin emoyhtiönä.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

13,4 %
verrattuna Nordic Lightsin osakkeen 

keskikurssiin 27.2.2023 (5,56 euroa) eli viimeisenä 
tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä 

kaupankäyntipäivänä

Tarjousvastike   
6,30 euroa

osakkeelta käteisenä

58,1 %
verrattuna Nordic Lightsin osakkeen päätöskurssiin 

20.12.2022 (3,99 euroa) eli viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki  

ei-sitovan tarjouksen Nordic Lightsille

51,5 %
verrattuna Nordic Lightsin osakkeen kolmen 

kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskikurssiin välittömästi ennen tarjouksen 

julkistamista (4,16 euroa)

Tarjousaika 
15.3.–14.4.2023

Tarjouksen tarjousaika alkaa 15.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 14.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa),  
ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.

25,5 %
verrattuna Nordic Lightsin osakkeen 

listautumisannin merkintähintaan Nasdaq First 
Northiin listautumisen yhteydessä 5.7.2022  

(5,02 euroa)
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Nordic Lightsin osakekurssin kehitys 5.7.2022–27.2.2023, euroa
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Päätöskurssi Tarjousvastike

Tarjousvastike 6,30 euroa osakkeelta käteisenä

27.2.2023



Nordic Lightsin  
osakkeenomistajille

Methode katsoo Nordic Lightsin täydentävän 
hyvin sen omia nykyisiä LED-valaisinratkaisuja. 
Lisäksi Nordic Lightsin liiketoiminta tukee 
hyvin epäorgaanisen kasvun suunnitelmiamme, 
sillä se koostuu alkuperäisille laitevalmistajille 
(OEM) suunnatuista teknisistä ratkaisuista ja on 
suunnattu teollisuusmarkkinoille sekä muista kuin 
autoista koostuvalle kuljetuskalustomarkkinalle. 
Myös yhtiön asiakkaiden monimuotoisuus ja laaja 
maantieteellinen peitto tukevat toimintaamme 
hyvin. Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä 
lahjakkaan Nordic Lights -tiimin kanssa yhtiön 
liiketoiminnan kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi 
entisestään.”

”

Donald W. Duda
Methoden toimitusjohtaja 

Uskomme, että yhdistyneenä Nordic Lights ja 
Methode täydentävät toisiaan erittäin hyvin ja 
että yhdistymisellä on selkeä teollinen logiikka. 
Olemme arvioineet tarjousta useista eri 
näkökulmista, mukaan lukien sen toteutettavuus, 
strategiset perusteet ja muut seikat ja olemme 
vakuuttuneita siitä, että Methode pystyy 
tukemaan yhtiön jatkuvaa kasvua. Hallitus katsoo, 
että tarjottu vastike on houkutteleva ehdotus ja 
on sopinut suosittelevansa, että Nordic Lightsin 
osakkeenomistajat hyväksyvät tarjouksen.”

Göran Carlson
Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja 

Nordic Lightsin hallitus suosittelee yksimielisesti, että Nordic Lightsin 
osakkeenomistajat hyväksyvät tarjouksen.

”

Nordic Lightsin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 
56,5 prosenttia kaikista Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään tarjouksen.

Tiettyjen Nordic Lightsin merkittävien osakkeenomistajien tuki
Sponsor Fund IV Ky ja Sponsor Capital Oy:n ja sen tytäryhtiön yksittäiset osakkaat, jotka omistavat yhteensä noin 39,2 
prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat ehdoitta ja peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään tarjouksen. 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Oy Purmo Autic Ab, jotka omistavat yhteensä noin 17,3 prosenttia kaikista Nordic 
Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään tarjouksen.



Ohjeita Nordic Lightsin osakkeenomistajille

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet 
ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään Nordic Lightsin osakasluetteloon. 

Tarjousvastike maksetaan jokaiselle tarjouksen hyväksyneelle Nordic Lightsin osakkeenomistajalle 
selvityspäivänä, joka on arviolta 20.4.2023. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajan arvo-osuustiliin 

liitetylle hoitotilille. Tarjousvastikkeen todellinen saapumisajankohta riippuu rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulusta.

Niiden Nordic Lightsin osakkeenomistajien, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan 
menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilin- tai 

varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bankiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
nordiclights-offer@danskebank.com, mistä he voivat saada tietoa hyväksynnän antamisesta tarjoukseen. 



Strategiset perustelut  
Methode arvostaa suuresti 
Nordic Lightsia ja on vaikuttu-
nut yhtiön globaalista mark-
kina-asemasta, strategisista 
asiakassuhteista ja erilaistetusta 
tuotetarjonnasta.

Methode katsoo Nordic Lightsin 
täydentävän hyvin sen nykyisiä 
LED-valaisinratkaisuja. 

Methode uskoo olevansa ihan-
teellinen kumppani tukemaan 
Nordic Lightsin jatkuvaa 
kasvua luoden samalla arvoa 
täydentävien tuote- ja valmis-
tusominaisuuksien avulla.

Methode lisäisi Nordic Lightsin 
liiketoiminnan laajuutta ja  
vähentäisi sen riippuvuutta  
rakennus- ja kaivosmarkkinoista.

Hyödyntämällä Methode-brän-
diä Nordic Lights pystyisi 
myymään tuotteitaan ristiin 
laajemmalle Methoden asiakas-
kunnalle. 

Methoden auto- ja hyötyajoneu-
voalan valmiudet ja kyvykkyydet 
voivat auttaa Nordic Lightsia 
vauhdittamaan ajovalojen 
liiketoimintaansa.

Lisäksi Methode voi auttaa 
Nordic Lightsia saamaan 
räjähdysvaarallisissa tiloissa 
käytettäville laitteille haet-
tavia sertifikaatteja (Ex), 
jotka laajentavat sen tuotteiden 
markkinoita.

Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä 
vaikutuksia Nordic Lightsin liiketoimintaan, varoihin, johdon tai 
työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin.



Tietoja Methodesta 
Methode on johtava maailmanlaajuinen räätälöityjen teknisten ratkaisujen toimittaja, jolla on myynti-, suunnittelu- ja 
tuotantolaitoksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Methode suunnittelee, kehittää ja tuottaa 
mekatronisia tuotteita alkuperäisille laitevalmistajille (OEM) hyödyntäen monenlaisia teknologioita käyttöliittymä-, LED-
valaisujärjestelmä-, virranjakelu- ja anturisovelluksiin. Sen ratkaisuja löytyy kuljetuksen (mukaan lukien auto-, hyötyajoneuvo-, 
sähköpyörä-, ilmailu-, linja-auto- ja raideliikenne) ja pilvipalveluinfrastruktuurin, sekä rakennus-, kuluttaja- ja lääkinnällisten 
laitteiden loppumarkkinoilta. 

Methode on perustettu vuonna 1946, ja sen pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Chicagossa. Sen osakkeet ovat olleet 
julkisen kaupankäynnin kohteena vuodesta 1966. Methoden viimeisimmän 10-K vuosikertomuksen perusteella (30.4.2022) 
Methodella oli noin 7 000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli noin 1,16 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 



Miten hyväksyn tarjouksen?  
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen 
tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväk-
symislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osak-
keenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nordic 
Lightsin osakasluetteloon. 

Niiden Nordic Lightsin osakkeenomistajien, jotka eivät saa 
arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai 
hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä 
arvo-osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhtey-
dessä Danske Bankiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
nordiclights-offer@danskebank.com, mistä he voivat saada 
tietoa hyväksynnän antamisesta tarjoukseen. 

Niiden Nordic Lightsin osakkeenomistajien, joiden osakkeet 
on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä tarjouksen, 
tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan an-
tamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväk-
symislomaketta tai muita tarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille 
hallintarekisteröidyille Nordic Lightsin osakkeenomistajille.

Milloin minun tulee toimia hyväksyäkseni  
tarjouksen?    
Tarjousaika alkoi 15.3.2023 ja se päättyy 14.4.2023, mikäli 
tarjousaikaa ei jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä. 
Huomioithan kuitenkin tilinhoitajasi ohjeet ostotarjouksen 
hyväksymiseksi. 

Miten 6,30 euron tarjousvastike osaketta kohden 
vertautuu Nordic Lightsin osakkeen viimeaikai-
seen kaupankäyntihintaan?
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
• 13,4 prosenttia verrattuna Nordic Lightsin osakkeen kes-

kikurssiin 27.2.2023 (5,56 euroa) eli viimeisenä tarjouksen 
julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäynti- 
päivänä

• 58,1 prosenttia verrattuna Nordic Lightsin osakkeen 
päätöskurssiin 20.12.2022 (3,99 euroa) eli viimeisenä 
kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki ei-sitovan 
tarjouksen Nordic Lightsille

• 51,5 prosenttia verrattuna Nordic Lightsin osakkeen 
kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskikurssiin välittömästi ennen tarjouksen julkistamista 
(4,16 euroa)

• 25,5 prosenttia verrattuna Nordic Lightsin osakkeen 
listautumisannin merkintähintaan Nasdaq First Northiin 
listautumisen yhteydessä 5.7.2022 (5,02 euroa)

Milloin saan maksun Nordic Lightsin osakkeistani? 
Tarjousvastike maksetaan jokaiselle tarjouksen hyväksyneelle 
Nordic Lightsin osakkeenomistajalle selvityspäivänä, joka on 
arviolta 20.4.2023. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomis-
tajan arvo-osuustiliin liitetylle hoitotilille. Tarjousvastikkeen 
todellinen saapumisajankohta riippuu rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulusta. 

Aiheutuuko tarjouksen hyväksymisestä minulle 
jotain kuluja?
Tarjouksen hyväksyminen sen ehtojen mukaisesti ei aiheuta 
osakkeenomistajille mitään kuluja.
 
Kukin Nordic Lightsin osakkeenomistaja vastaa kaikista mak-
suista, jotka tilinhoitaja osakkeenomistajan kanssa tekemän 
sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, 
omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai 
muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai 
mahdollisten muiden arvopaperien myynnin estävien rajoi-
tusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin 
Nordic Lightsin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka 
liittyvät osakkeenomistajan tekemän hyväksynnän peruutta-
miseen.

Voinko peruuttaa hyväksyntäni?
Tarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, 
että peruuttamisilmoitus toimitetaan kirjallisesti sille tilin-
hoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin. 
Nordic Lightsin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen 
tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
tarjousaika) peruuttaa antamansa tarjouksen hyväksynnän 
siihen saakka, kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien 
toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun tarjouksentekijä on 
luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, eli kunnes tarjouksen-
tekijä on ilmoittanut tarjouksen ehdottomaksi. 

Mitä tapahtuu, jos en hyväksy tarjousta?
Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Nordic Lightsin osakkeet 
ja hakea Nordic Lightsin osakkeiden poistamista Nasdaq First 
Northista niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä 
Nasdaq First Northin sääntöjen nojalla on sallittua ja käytän-
nössä mahdollista. Jos tarjouksentekijä saa omistukseensa 
enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ilman, että olet hyväksynyt tarjousta, 
tarjouksentekijä aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen 
lunastusmenettelyn lunastaakseen loput osakkeet.

Mikäli tarjouksentekijä ei saisi omistukseensa yli 90 prosenttia 
osakkeista, tarjous voidaan jättää toteuttamatta.

Mitä tapahtuu, jos tarjouksen toteuttamisedelly-
tykset eivät ole täyttyneet?
Tarjouksen toteutuminen edellyttää tarjouksen ehtojen täyt-
tymisen. Tarjouksentekijä voi luopua minkä tahansa ostotar-
jouksen toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta tai 
peruuttaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Mistä saan lisätietoja? 
Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista 
https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/ ja  
www.danskebank.com/nordiclights-offer.

Kysymyksiä ja vastauksia tarjouksesta



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

TARJOUSVASTIKE
Tarjouksentekijä julkisti 28.2.2023 tarjouksen, jonka mukainen 
tarjousvastike on 6,30 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka 
osalta tarjous on pätevästi hyväksytty.

TARJOUSAIKA 
Tarjouksen tarjousaika alkaa 15.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) 
ja päättyy 14.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa 
jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.

Tarjouksentekijä voi jatkaa tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes 
toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaa-
timisesta on luovuttu, (ii) minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen 
yhteydessä Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti ja/tai 
(iii) jälkikäteisellä tarjousajalla tarjouksen lopullisen tuloksen julkista-
misen yhteydessä, jolloin tarjouksentekijä myös ilmoittaa tarjouksen 
ehdottomaksi.

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta, 
mukaan lukien jatketun tarjousajan kestosta, joka on vähintään kaksi 
(2) viikkoa, pörssitiedotteella viimeistään alkuperäisen tarjousajan 
päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankki-
päivänä. Lisäksi tarjouksentekijä ilmoittaa jo jatketun tarjousajan 
jatkamisesta, tai keskeytetyn tarjousajan jatkamisesta viimeistään 
ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä, jo jatketun tarjous-
ajan tai keskeytetyn tarjousajan päättymisen jälkeen. 

TARJOUKSEN TOTEUTTAMISEDELLYTYKSET
Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa tarjous on ehdollinen alla 
esitettyjen edellytysten täyttymiselle siihen päivään mennessä ja 
sinä päivänä, jolloin tarjouksentekijä julkistaa tarjouksen lopullisen 
tuloksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti, tai että 
tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli 
kun se on sovellettavan lain mukaan mahdollista:
• tarjous on pätevästi hyväksytty eikä sitä ole peruutettu sellais-

ten yhtiön osakkeiden osalta, jotka yhdessä tarjouksentekijän 
ennen tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamista muutoin 
omistamien yhtiön osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus 
huomioiden, edustavat yhteensä yli yhdeksänkymmentä (90) 
prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä lasket-
tuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, joka sääntelee 
oikeutta ja velvollisuutta aloittaa lunastusmenettely ja antaa 
tarjouksentekijälle mahdollisuuden toteuttaa Osakeyhtiölain 18 
luvun mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen;

• kaikkien tarjouksentekijän tarjouksen toteuttamiseen tarvitse-
mien soveltuvien kilpailu- tai muun sääntelyn edellyttämien hy-
väksyntöjen, lupien ja suostumusten saaminen kaikissa maissa;

• mitään lakia tai muuta sääntelyä ei ole säädetty tai muuta 
määräystä ei ole annettu tai minkään toimivaltaisien tuomiois-
tuimen tai viranomaisen päätöstä ei ole annettu, joka kokonaan 
tai olennaisin osin estäisi tarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi 
sitä;

• yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen ei ole 
ilmennyt mitään sellaista tosiseikkaa tai olosuhdetta, eikä 
tarjouksentekijä ole yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän 
jälkeen saanut sellaista tietoa, jota ei ole aiemmin julkistettu, 
joka yksinään tai yhdessä kaikkien tällaisten tietojen, tosiseik-
kojen ja olosuhteiden kanssa muodostaa olennaisen haitallisen 
muutoksen;

• yhtiön julkistamat tai tarjouksentekijälle ilmoittamat tiedot tai 
mitkään yhtiön yhdistymissopimukseen sisältyvistä vakuutuk-
sista eivät ole olennaisesti epätarkkoja, epätäydellisiä tai har-
haanjohtavia eikä yhtiö ole jättänyt julkistamatta tai ilmoitta-
matta tietoja, jotka sen olisi pitänyt sovellettavien lakien nojalla 
julkistaa tai ilmoittaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa 
julkistetut tai ilmoitetut tiedot taikka niiden ilmoittamatta jättä-
minen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;

• yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti 
ja se on edelleen kaikilta osin voimassa, eikä ole tapahtunut 
mitään, mikä antaisi tarjouksentekijälle oikeuden irtisanoa 
yhdistymissopimus sen ehtojen mukaisesti;

• yhtiön hallitus on julkistanut suosituksensa yhtiön osakkeen-
omistajille hyväksyä tarjous ja suositus on edelleen kaikilta osin 
voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois 
lukien teknisluontoiset muutokset tai suosituksen muuttaminen 
kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai Osto-
tarjouskoodin sitä edellyttäessä, kunhan suositus tarjouksen 
hyväksymiseen pysyy voimassa); ja

• Sponsor Capital IV Ky:n, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elon ja Purmo Autic Oy Ab:n sitoumukset hyväksyä tarjous ovat 
edelleen kaikilta osin voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä 
ole muokattu, peruutettu tai muutettu. 

TARJOUKSEN HYVÄKSYMISMENETTELY
Tarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on tarjousaikana 
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nordic Lightsin 
osakasluetteloon, lukuun ottamatta Nordic Lightsia ja sen tytäryh-
tiöitä. Tarjouksen hyväksyntä on annettava erikseen arvo-osuustili-
kohtaisesti. 

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähet-
tävän ilmoituksen tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet 
ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osak-
keenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nordic Lightsin 
osakasluetteloon. Ne Nordic Lightsin osakkeenomistajat, jotka 
eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai 
hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuus-
tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske 
Bankiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  
nordiclights-offer@danskebank.com.

OIKEUS PERUUTTAA HYVÄKSYNTÄ
Nordic Lightsin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjous-
ajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty tarjousaika) 
peruuttaa antamansa tarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes 
tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien toteuttamisedellytysten 
täyttyneen tai kun tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden 
täyttymistä, eli kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut tarjouksen 
ehdottomaksi. 

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

MAKSUEHDOT JA SELVITYS
Tarjousvastike maksetaan selvityspäivänä jokaiselle Nordic Lightsin 
osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt tarjouksen ja ei 
ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. 

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa tarjouksentekijä 
julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä 
koskevat ehdot niiden osakkeiden osalta, joiden osalta tarjous on 
hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana. Jälkikäteisen 
tarjousajan aikana tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjot-
tujen osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään 
kahden (2) viikon välein. 



TÄRKEÄÄ TIETOA
TÄTÄ MARKKINOINTIESITETTÄ EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN 
MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ MARKKINOINTIESITE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ 
MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ MARKKINOINTIESITE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ 
MARKKINOINTIESITTEESSÄ KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, 
HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI SVEITSIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA 
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI 
VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN 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, KUN JULKAISTU, 
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.

TÄMÄ MARKKINOINTIESITE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ FIRST NORTHIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN 
MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ MARKKINOINTIESITE 
OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.



Tulevaisuutta koskevat lausumat 
Tämä markkinointiesite sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta 
koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, 
päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, 
investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen 
asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, 
poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, 
“saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin 
lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa 
riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä 
riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille 
merkittävää painoarvoa. Tässä markkinointiesitteessä luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän 
markkinoitiesitteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke 
Moelis & Company LLC on yhdysvaltalainen arvopaperivälittäjä ja -kauppias, joka on rekisteröity Pörssilain mukaisesti 
ja jota valvoo SEC. Moelis & Company LLC toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun yksinomaisena taloudellisena 
neuvonantajana tämän Tarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä pidä ketään muuta 
henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Tarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään 
muulle kuin Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta 
Tarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen. Moelis & Company 
LLC:llä, sen tytäryhtiöillä tai edellä mainittujen johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai 
asiamiehillä ei ole minkäänlaista velvoitetta, vastuuta tai velvollisuutta ketään muuta henkilöä (mukaan lukien, rajoituksetta, 
kuka tahansa vastaanottaja) kohtaan Tarjouksen tai tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen yhteydessä.

Danske Bank A/S on saanut toimiluvan Tanskan pankkilain mukaisesti. Sitä valvoo Tanskan finanssivalvonta. Danske Bank 
A/S on Tanskassa perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja jossa se on rekisteröity 
Tanskan kaupparekisteriin numerolla 61126228.

Danske Bank A/S (toimien Suomen sivuliikkeensä kautta) toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena 
neuvonantajana näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön liittyen. Danske Bank A/S ei ole vastuussa kenellekään muulle 
kuin Tarjouksentekijälle Danske Bank A/S:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka minkään neuvonannon 
tarjoamisesta missään näissä materiaaleissa mainittuihin asioihin liittyen. Rajoittamatta henkilön vastuuta petoksesta, Danske 
Bank A/S:lla tai sen lähipiiriyhtiöillä tai minkään näistä johtajilla, toimihenkilöillä, edustajilla, työntekijöillä, neuvonantajilla tai 
asiamiehillä ei ole minkäänlaista vastuuta kenellekään muulle henkilölle (mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki vastaanottajat) 
Ostotarjouksen yhteydessä.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun taloudellisena 
neuvonantajana tämän Tarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä pidä ketään muuta 
henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Tarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään 
muulle kuin Yhtiölle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Tarjoukseen tai mihin 
tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.



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

Tarjousasiakirja
Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteista https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/ ja 
www.danskebank.com/nordiclights-offer. 

Lisätietoja
Mikäli haluat lisätietoja tarjouksesta voit ottaa yhteyttä mihin tahansa Danske Bankin konttoriin tai tilinhoitajayhteisöösi.

28.2.2023  Tarjouksen julkistaminen

15.3.2023  Tarjousaika alkaa klo 9.30 Suomen aikaa

14.4.2023   Tarjousaika päättyy klo 16.00 Suomen aikaa

Arviolta 17.4.2023   Tarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen

Arviolta 19.4.2023  Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen

Arviolta 20.4.2023  Tarjousvastikkeen maksaminen*

Tärkeitä 
päivämääriä

Tarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten 
mukaisesti ja niiden asettamien rajojen puitteissa tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien 
muun muassa yhdistymissopimuksen mukaisten hyväksyntöjen saaminen asianomaisilta kilpailuviranomaisilta tai muilta 
sääntelyviranomaisilta. Tarjouksen toteuttaminen ei ole riippuvainen mistään rahoitusehdosta.


