
 

 

TARJOUSASIAKIRJA 14.3.2023 

 

Montana BidCo Oy:n vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous  

Nordic Lights Group Oyj:n osakkeenomistajille 

Montana BidCo Oy (”Montana” tai ”Tarjouksentekijä”) on tarjoutunut hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella 

arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 27 §:n ja tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) 

ehtojen mukaisesti kaikki Nordic Lights Group Oyj:n (“Nordic Lights” tai “Yhtiö”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole 

Nordic Lightsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) (”Tarjous”). 

Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän omistaa 

välillisesti kokonaan Methode Electronics, Inc.:n (“Methode”), joka on Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien mukaan perustettu yhtiö, jonka 

osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssissä (NYSE). 

Nordic Lights on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n 

ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”Nasdaq First North”). 

Tarjouksentekijä julkisti 28.2.2023 Tarjouksen (”Julkistus”), jonka mukainen tarjousvastike on 6,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta 

Tarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”).  

Tarjouksen tarjousaika alkaa 15.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 14.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), ellei Tarjousaikaa 

jatketa tai jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä. Katso lisätietoja kohdasta ”Tarjouksen ehdot”. 

Nordic Lightsin tietyt osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 56,5 prosenttia kaikista Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä, ovat tietyin 

tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 4,3 
prosenttia Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä, ovat ilmaisseet suhtautuvansa Tarjoukseen myönteisesti. Katso ”Tausta ja Tavoitteet – Tiettyjen 

Nordic Lightsin merkittävien osakkeenomistajien tuki”. 

 
Methode ja Nordic Lights ovat 28.2.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaisesti Methode on siirtänyt 

oikeutensa ja velvoitteensa Tarjouksentekijälle (sen ehtojen mukaisesti). Nordic Lightsin hallitus on päätösvaltaisena ja sivuvaikutteista vapaiden 

jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ostotarjouskoodin (kuten määritelty jäljempänä) mukaisesti annetussa lausunnossaan, että 
Nordic Lightsin osakkeenomistajat hyväksyvät Tarjouksen (”Suositus”). Suositusta tukee Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin 

sivukonttorilta (”SEB”) saatu fairness opinion -lausunto, jonka mukaan Tarjous oli, kyseisen lausunnon päivämääränä, taloudellisessa mielessä 

kohtuullinen Nordic Lightsin osakkeenomistajille. 

Tarjouksen toteuttamisen edellytyksenä on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa ”Tarjouksen ehdot – Tarjouksen toteuttamisedellytykset” kuvattujen 

edellytysten täyttyminen. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa Tarjouksen toteuttamisedellytyksen täyttymisen 

vaatimisesta tai vetäytyä Tarjouksen toteuttamisesta kohdassa ”Tarjouksen ehdot” kuvatun mukaisesti. Mikäli Tarjouksentekijä hankkii Tarjouksen 

toteuttamisen seurauksena tai muutoin Osakkeita määrän, joka edustaa yli 90 prosenttia kaikista Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä 

aloittaa, niin pian kuin käytännössä mahdollista, osakeyhtiölain (642/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun mukaisen pakollisen 

lunastusmenettelyn kaikista jäljellä olevista Osakkeista.  

Tällä kansisivulla esitetyt tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa ”Tarjouksen ehdot”, esitettyjen 

yksityiskohtaisempien tietojen kanssa.  

TARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ 

TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA 

LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA, SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA 

TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. TARJOUSTA EI 

ERITYISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA 

HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI MISSÄÄN 

MUUSSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA 

LEVITTÄÄ NÄIHIN VALTIOIHIN. 

Tarjouksentekijän yksinomainen taloudellinen neuvonantaja 

 
 

 

  
 

Tarjouksen järjestäjä 
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RAJOITUKSIA JA TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lakien mukaisesti, mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki, tarjousasiakirjan 

sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn 

tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta annettu valtiovarainministeriön asetus (1022/2012) sekä 

Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet (9/2013, FIVA 

10/01.00/2013). Tähän Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia ja kaikki niistä aiheutuvat tai niihin 

liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa ostotarjouskoodia (”Ostotarjouskoodi”). Nordic Lightsin hallituksen 

9.3.2023 julkistaman, tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä C olevan lausunnon mukaan myös Nordic Lights on sitoutunut 

noudattamaan Ostotarjouskoodia. 

Arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti Finanssivalvonta ei ole tarkastanut tai hyväksynyt Tarjousasiakirjaa. 

Tarjousasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli tämän Tarjousasiakirjan suomen- ja 

englanninkielisten versioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Tarjouksentekijä ja Methode pidättävät itsellään oikeuden hankkia Osakkeita tai ryhtyä järjestelyihin Osakkeiden 

hankkimiseksi ennen Tarjousaikaa, Tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu 

Tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First Northissa tai muutoin Tarjouksen ulkopuolella. 

Tarjousta ei tehdä eikä Osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti 

missään sellaisessa valtiossa, jossa Tarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai 

määräysten nojalla kiellettyä tai vaatisi minkään muun kuin tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun 

viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää tai muita toimia. Henkilöiden, jotka hankkivat ja/tai saavat haltuunsa tämän 

Tarjousasiakirjan, tulee huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin, noudattaa sanottuja rajoituksia ja hankkia kaikki 

tarpeelliset luvat, hyväksynnät tai suostumukset. Tarjouksentekijä tai Methode tai heidän neuvonantajansa eivät vastaa 

millään tavoin minkään tahon minkäänlaisista sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista. Kunkin tahon (mukaan 

lukien muun muassa tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), joka aikoo toimittaa tämän 

Tarjousasiakirjan tai siihen liittyvän asiakirjan Suomen ulkopuolelle, tulisi lukea huolellisesti tämä jakso ”Rajoituksia ja 

tärkeitä tietoja” ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lait voivat rajoittaa tämän Tarjousasiakirjan levittämistä muissa 

valtioissa kuin Suomessa, minkä vuoksi henkilöiden, jotka saavat tämän Tarjousasiakirjan haltuunsa, tulisi huolellisesti 

tutustua sanottuihin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Sanottujen rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa 

tällaisten valtioiden arvopaperilakeja. 

Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-

Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin eikä tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää 

Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin 

valtioihin (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimerkiksi sähköpostitse, 

postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä 

Tarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, 

Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä taikka näistä valtioista. Tämän 

Tarjousasiakirjan jäljennöksiä ja siihen liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä 

tai lähetetä eikä niitä saa postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, 

Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista tai tahoille, 

jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, 

uusiseelantilaisen, eteläafrikkalaisen tai sveitsiläisen henkilön lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia 

asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), saa levittää, lähettää edelleen, 

postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-

Afrikassa tai Sveitsissä eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista. Tarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan 

esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä tahansa Tarjouksen väitetty 

hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä rikkomisesta. Osakkeenomistajien, jotka 

haluavat hyväksyä Tarjouksen, ei tule käyttää Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-

Afrikan tai Sveitsin postia suoraan tai välillisesti mihinkään Tarjouksen hyväksymiseen liittyvään tarkoitukseen. 

Hyväksymisiä sisältäviä kirjekuoria ei tule postileimata Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-

Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä. Osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Tarjouksen, tulee täyttää 

hyväksymislomakkeeseen osoite, joka ei sijaitse Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-

Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Tarjouksen, jos he (i) toimittavat 

Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Sveitsissä postileimatun 
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kirjekuoren tai (ii) antavat Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai 

Sveitsissä sijaitsevan osoitteen. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen Tarjouksen, jos he eivät täytä 

hyväksymislomakkeessa esitettyjä vakuutuksia.  

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat ja ne on valmisteltu 

yksinomaan julkisesti saatavilla olevaan tiedon perusteella mukaan lukien Yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen 

31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta, muihin Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin 

julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun 

ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

Tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä päivitetä minkään Nordic Lightsin tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen 

julkistaman taloudellisen tiedon tai Nordic Lightsin julkistamien muiden yhtiötiedotteiden perusteella, eikä 

Tarjouksentekijä muutoinkaan tiedota ketään erikseen tällaisen taloudellisen tiedon tai muiden yhtiötiedotteiden 

julkistamisesta Nordic Lightsin toimesta, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö tätä edellyttää. 

Moelis & Company LLC on yhdysvaltalainen arvopaperivälittäjä ja -kauppias, joka on rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 

1934 arvopaperipörssilain mukaisesti ja jota valvoo Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and 

Exchange Commission, ”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) Tarjouksen 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.  

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

Nordic Lightsin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Nordic Lightsin osakkeet eivät ole listattuna 

Yhdysvaltain arvopaperipörssissä. 

Tarjous tehdään Nordic Lightsin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja 

siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa 

Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan 14d-1(c) Tier I -ostotarjousta (”Tier I -

poikkeus”) koskevan poikkeussäännöksen, mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja 

menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Tarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, 

edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän 

Tarjousasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, 

eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Tarjous 

tehdään Nordic Lightsin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Nordic Lightsin 

osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä Tarjousasiakirja, 
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annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat 

toimitetaan Nordic Lightsin muille osakkeenomistajille. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee huomata, että 

Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien 

lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän 

Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai 

välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai 

muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä 

liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai ostojärjestelyistä julkistetaan Suomessa, tieto 

julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida 

tavoittavan Nordic Lightsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat 

voivat harjoittaa Nordic Lightsin 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 TARJOUSTA TAI ANTANUT MITÄÄN LAUSUNTOJA TARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI 

KOHTUULLISUUDESTA TAI TÄMÄN TARJOUSASIAKIRJAN RIITTÄVYYDESTÄ TAI 

TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, OVATKO TÄSSÄ TARJOUSASIAKIRJASSA ESITETYT TIEDOT OIKEITA 

TAI TÄYDELLISIÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO 

YHDYSVALLOISSA. 

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia 

kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin 

vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen. 

Siltä osin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden 

yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Nordic Lightsin osakkeenomistajien 

oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi 

olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Nordic Lights ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki 

niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Nordic Lightsin osakkeenomistajat eivät 

välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Nordic Lightsia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen 

Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. 

Tarjouksentekijän ja Nordic Lightsin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen 

tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Asiakirjojen saatavuus 

Tämän Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 14.3.2023 alkaen internetissä osoitteessa 

www.danskebank.com/nordiclights-offer ja https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/. Tarjousasiakirjan 

englanninkielinen käännös on saatavilla 14.3.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.danskebank.com/nordiclights-

offer-en ja https://investors.nordiclights.com/en/tenderoffer/.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tarjousasiakirja 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. Tarjousasiakirjassa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat 

ainoastaan Tarjousasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa. 

http://www.danskebank.com/nordiclights-offer
https://investors.nordiclights.com/ostotarjous/
http://www.danskebank.com/nordiclights-offer-en
http://www.danskebank.com/nordiclights-offer-en
https://investors.nordiclights.com/en/tenderoffer/
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Eräitä tärkeitä päivämääriä 

Alla on esitetty Tarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai keskeytetty 

Tarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti: 

Tarjouksen julkistus .....................................................................................................................  28.2.2023 

Tarjousaika ..................................................................................................................................  

15.3.2023 – 

14.4.2023 

Tarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen Arviolta 17.4.2023 

Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen Arviolta 19.4.2023 

Tarjousvastikkeen maksaminen Arviolta 20.4.2023 

Tarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli tarvittavia 

viranomaishyväksyntöjä, lupia, hyväksymisiä tai suostumuksia ei ole saatu alkuperäisen Tarjousajan loppuun mennessä, 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa saadakseen tarvittavat viranomaishyväksynnät. Tarjouksentekijä tiedottaa 

yhtiötiedotteilla mahdolliset Tarjousajan jatkamiset niin pian kuin käytännössä mahdollista, samoin kuin muut tiedot, 

jotka on julkistettava soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Tarjouksentekijä ei tällä hetkellä ole tietoinen siitä, että 

Tarjouksen toteuttaminen sen ehtojen mukaisesti edellyttäisi mitään viranomaishyväksyntöjä, lupia, selvityksiä tai 

suostumuksia. 

Lisätietoja on esitetty kohdissa ”Tausta ja Tavoitteet – Viranomaishyväksynnät”, ”Tarjouksen ehdot – Tarjousaika” ja 

”Tarjouksen ehdot – Tarjouksen toteuttamisedellytykset”. 
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TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT 

Tarjouksentekijä 

Montana BidCo Oy 

Osoite: c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 20 
00131 Helsinki, Suomi 

Kotipaikka: Helsinki, Suomi 

Tarjouksentekijän hallituksen jäsenet 
Duda Donald W. 

Farrugia Philip 

Tsoumas Ronald 

Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 27 §:n mukaisesti. 

Tarjousasiakirjasta vastuulliset tahot vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan ne tiedot, jotka annetaan tässä Tarjousasiakirjassa, 

vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään Tarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikuttavaa. 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitettävät Nordic Lightsia koskevat tiedot perustuvat ja ne on valmisteltu yksinomaan julkisesti saatavilla olevien 

tietojen perusteella. Tarjouksentekijä vahvistaa toistaneensa nämä tiedot asianmukaisesti ja sikäli kun Tarjouksentekijä tietää ja on pystynyt Nordic 

Lightsin julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista virheellisiä tai 

harhaanjohtavia. 

14.3.2023 

Montana BidCo Oy 
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TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT 

Tarjouksentekijän yksinomainen taloudellinen neuvonantaja Tarjouksen yhteydessä 

Moelis & Company LLC 

399 Park Avenue, 4th Floor 

New York, NY 10022 

Yhdysvallat  

Tarjouksen järjestäjä 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike  

Televisiokatu 1 

00240 Helsinki 

Tarjouksentekijän ja Methoden oikeudelliset neuvonantajat Tarjouksen yhteydessä 

Suomen lain osalta: 

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 

Eteläesplanadi 20 

00130 Helsinki 

Yhdysvaltain lain osalta: 

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz  

51 West 52nd Street  

New York, NY 10019  

Yhdysvallat 

NORDIC LIGHTSIN NEUVONANTAJAT 

Nordic Lightsin taloudellinen neuvonantaja Tarjouksen yhteydessä 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 

Eteläesplanadi 18 

00130 Helsinki 

Nordic Lightsin oikeudellinen neuvonantaja Tarjouksen yhteydessä 

Roschier Asianajotoimisto Oy 

Kasarmikatu 21 A 

00130 Helsinki 
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TAUSTA JA TAVOITTEET 

Tarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat 

Methode arvostaa suuresti Nordic Lightsia ja on vaikuttunut Yhtiön globaalista markkina-asemasta, strategisista 

asiakassuhteista ja erilaistetusta tuotetarjonnasta. Methode katsoo Nordic Lightsin täydentävän hyvin sen nykyisiä LED- 

valaisinratkaisuja ja uskoo olevansa ihanteellinen kumppani tukemaan Yhtiön jatkuvaa kasvua luoden samalla arvoa 

täydentävien tuote- ja valmistusominaisuuksien avulla. 

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

Hyödyntämällä Methode-brändiä Nordic Lights pystyisi myymään tuotteitaan ristiin laajemmalle Methoden 

asiakaskunnalle. Methoden auto- ja hyötyajoneuvoalan valmiudet ja kyvykkyydet voivat auttaa Nordic Lightsia 

vauhdittamaan ajovalojen liiketoimintaansa. Lisäksi Methode voi auttaa Nordic Lightsia saamaan räjähdysvaarallisissa 

tiloissa käytettäville laitteille haettavia sertifikaatteja (Ex), jotka laajentavat sen tuotteiden markkinoita. 

Methode on innostunut mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä nykyisen johtoryhmän kanssa ja auttaa kasvattamaan ja 

vahvistamaan Yhtiön liiketoimintaa 

Methode ja Nordic Lights ovat 28.2.2023 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee 

Tarjouksen ja jonka mukaisesti Methode on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Montanalle (sen ehtojen mukaisesti). 

Yhteenveto Yhdistymissopimuksesta on esitetty alla kohdassa "Yhdistymissopimuksen tiivistelmä".  

Tutustuttuaan Tarjoukseen ja sen ehtoihin sekä muuhun saatavilla olleeseen tietoon, Nordic Lightsin hallitus on 

päätösvaltaisena ja sivuvaikutteista vapaiden jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Nordic Lightsin 

osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä (katso ”– Nordic Lightsin hallituksen lausunto” ja Liite C jäljempänä). 

Nordic Lightsin hallitus sai Nordic Lightsin yksinoikeudella toimivalta taloudelliselta neuvonantajalta SEB:iltä 27.2.2023 

päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan Tarjouksen mukaan maksettava Tarjousvastike oli, kyseisen 

lausunnon päivämääränä, taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Lausunto on liitetty Nordic Lightsin hallituksen 

lausuntoon.  

Methode on saanut peruuttamattomat sitoumukset, jotka ovat alisteisia tietyille tavanomaisille ehdoille, Tarjouksen 

hyväksymiseksi Nordic Lightsin osakkeenomistajilta, jotka omistavat yhteensä arviolta 56,5 prosenttia kaikista 

Osakkeista ja äänistä. Lisäksi tietyt osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 4,3 prosenttia Osakkeista ja 

äänistä, ovat ilmaisseet suhtautuvansa Tarjoukseen myönteisesti. Lisätietoja kohdassa ”– Tiettyjen Nordic Lightsin 

merkittävien osakkeenomistajien tuki ” tarkemmin esitetyn mukaisesti. 

Vaikutukset Nordic Lightsin liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johtoon ja työntekijöihin 

Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Nordic Lightsin liiketoimintaan, varoihin, 

johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikojen sijaintiin. Kuten on tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin 

muuttaa Nordic Lightsin hallituksen kokoonpanoa Tarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

Katso myös jäljempänä kohdat ”– Tarjouksen rahoittaminen” ja ”– Tarjouksentekijän Osakkeita koskevat 

tulevaisuudensuunnitelmat – Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely”. 

Vaikutukset Tarjouksentekijän liiketoimintaan ja varoihin sekä sen johtoon ja työntekijöihin  

Lukuun ottamatta Tarjousvastikkeen maksamista, Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä 

vaikutuksia Tarjouksentekijän tai Methoden liiketoimintaan tai varoihin, Tarjouksentekijän tai Methoden johdon tai 

työntekijöiden asemaan eikä Tarjouksentekijän tai Methoden toimipaikkojen sijaintiin. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitetun suosituksen noudattaminen 

Methode, Tarjouksentekijä ja Nordic Lights ovat sitoutuneet noudattamaan Ostotarjouskoodia. 

Nordic Lightsin johdolle Tarjouksen toteuttamisen perusteella maksettavat palkkiot ja muut edut 

Tarjouksentekijä ei ole tehnyt mitään sopimuksia koskien Nordic Lightsin johdolle tai hallituksen jäsenille 

Yhdistymissopimuksen toimeenpanemisen ja/tai Tarjouksen toteuttamisen perusteella maksettavia palkkioita, 

kompensaatioita tai muita etuja. 
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Nordic Lightsin osakeperusteiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nordic Lightsilla ei ole osakeperusteisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. 

Tarjouksen rahoittaminen 

Tarjous rahoitetaan kokonaisuudessaan Methode-konsernin käytettävissä olevien käteisvarojen ja Methoden käytettävissä 

olevien luottojärjestelyjen tarjoaman velkarahoituksen yhdistelmällä. Tarjouksen rahoittamiseen tarvittavat varat ovat 

Montanan käytettävissä Methoden antaman rahoitussitoumuksen perusteella, jotta Tarjous voidaan rahoittaa 

kokonaisuudessaan Tarjouksen toteutuessa ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä. Tarjouksen 

toteuttaminen ei ole riippuvainen mistään rahoitusehdosta. 

Tarjouksentekijän Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat  

Tarjouksen tarkoitus 

Tarjouksentekijän aikomuksena on hankkia kaikki Osakkeet ja hakea Osakkeiden poistamista Nasdaq First Northista niin 

pian kuin soveltuvien lakien ja säännösten sekä Nasdaq First Northin sääntöjen nojalla on luvallista ja käytännössä 

mahdollista. 

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous 

Nordic Lightsin yhtiöjärjestyksen (”Yhtiöjärjestys”) 11 §:n mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 50 

prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) 

sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien Nasdaq 

First North Growth Market Finland, on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja 

niihin oikeuttavista yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista. Mikäli kyseinen omistusosuus on kuitenkin saavutettu 

vapaaehtoisella ostotarjouksella, vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen ei Yhtiöjärjestykseen sisällytetyn 

Arvopaperimarkkinalain soveltamiseen liittyvän viittauksen mukaan tarvitse tehdä pakollista ostotarjousta edellyttäen, 

että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja muista osakkeisiin oikeuttavista 

arvopapereista. Edellä mainitun poikkeuksen mukaan Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta tehdä Tarjouksen 

toteuttamisen jälkeen pakollista ostotarjousta. 

Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely 

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista 

osakeyhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen lunastamaan 

muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. 

Mikäli Tarjouksentekijä hankkii Tarjouksen toteuttamisen seurauksena tai muutoin Osakkeita määrän, joka edustaa yli 

90 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä, Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijä 

aloittaa, niin pian kuin käytännössä mahdollista, Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn kaikista jäljellä 

olevista Osakkeista. Pakollista lunastusmenettelyä koskevat tarkemmat määräykset eritellään Osakeyhtiölaissa. Koska 

Tarjousvastike on alisteinen mahdollisille osingonmaksuista tai osingonjakopäätöksistä johtuville lisäoikaisuille, 

Tarjouksentekijä aikoo pyytää lunastushinnan alentamista vastaavasti, jos mikä tahansa varojenjako maksetaan Nordic 

Lightsin osakkeenomistajille ennen kuin Tarjouksentekijä on hankkinut jäljellä olevat Osakkeet pakollisessa 

lunastusmenettelyssä. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin puolet (1/2) yhtiön yhtiökokouksessa 

edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää hallituksen jäsenten nimittämisestä ja 

osingon jakamisesta, ja osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön 

yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön sulautumisesta 

toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijä muuttaisi Tarjouksen toteuttamisedellytystä, joka edellyttää yli yhdeksänkymmenen 

(90) prosentin omistusosuuden saavuttamista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, tai luopuisi vaatimasta sen 

täyttymistä ja sen jälkeen toteuttaisi Tarjouksen, ja jos Tarjouksentekijän omistusosuus Nordic Lightsissa jäisi alle 

yhdeksäänkymmeneen (90) prosenttiin Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Nordic Lights voisi silti tulla tiettyjen 

toimenpiteiden ja yritysjärjestelyjen, kuten esimerkiksi toiseen yhtiöön sulautumisen, osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin, enemmän joustavuutta sallivaan kotipaikkaan muuttamisen tai Yhtiön 

yhtiöjärjestyksen muutoksen, kohteeksi. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole tehnyt mitään tällaisia toimenpiteitä tai 

yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. Lisäksi, kuten Yhdistymissopimuksessa todetaan, Tarjouksentekijä ja Nordic 

Lights ovat sopineet, että heti kun Tarjouksentekijä on ilmoittanut Tarjouksen ehdottomaksi ja julkisesti vahvistanut, että 
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se tulee toteuttamaan Tarjouksen, Yhtiön hallituksen tulee kolmen (3) pankkipäivän kuluessa Tarjouksentekijän 

pyynnöstä päättää kutsua koolle Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous Yhtiön hallituksen uusien jäsenien valitsemiseksi sekä 

mahdollisten muiden Tarjouksentekijän yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ehdottamien asioiden käsittelemiseksi. 

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Tarjouksentekijän harkintansa mukaan määrittämänä päivänä, ottaen huomioon 

Tarjouksen toteuttamisen ajankohdan ja vaatimuksen, että Tarjouksentekijä on merkittävä Yhtiön osakasluetteloon 

ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Katso lisätietoja Tarjouksen toteuttamisedellytysten muuttamisesta tai 

niistä luopumisesta ”Yhdistymissopimuksen tiivistelmä – Toteuttamisedellytykset” ja ”Tarjouksen ehdot – Tarjouksen 

toteuttamisedellytykset”. 

Nordic Lightsin hallituksen lausunto 

Nordic Lightsin hallitus on päätösvaltaisena ja sivuvaikutteista vapaiden jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt 

suositella Nordic Lightsin osakkeenomistajille Tarjouksen hyväksymistä.  

Nordic Lightsin hallitus sai Nordic Lightsin yksinoikeudella toimivalta taloudelliselta neuvonantajalta SEB:ltä 27.2.2023 

päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan Nordic Lightsin osakkeenomistajien Tarjouksen perusteella 

vastaanottama vastike oli kyseisen lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen Nordic Lightsin 

osakkeenomistajille.  

Saatuaan SEB:n fairness opinion -lausunnon ja arvioituaan huolellisesti Tarjouksen ehtoja Nordic Lightsin ja sen 

osakkeenomistajien kannalta sekä muita käytettävissä olevia tietoja, Nordic Lightsin hallitus on 9.3.2023 antanut 

lausunnon, jonka mukaan Tarjous ja Tarjouksentekijän Tarjouksessa tarjoama vastike ovat lausunnon antamisen hetkellä 

vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisia Osakkeiden haltijoiden kannalta. Nordic Lightsin hallitus on tämän johdosta 

sivuvaikutteista vapaiden jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Nordic Lightsin osakkeenomistajille 

Tarjouksen hyväksymistä. 

Thomas Sandvall ja Sami Heikkilä eivät ole osallistuneet hallituksen Tarjouksen vaikutusten arviointiin tai hallituksen 

suositusta tai Yhdistymissopimusta koskevaan päätöksentekoon. Thomas Sandvall ja Sami Heikkilä työskentelevät 

molemmat Sponsor Capital Oy:ssä, joka käyttää epäsuorasti määräysvaltaa Sponsor Fund IV Ky:ssä. Sponsor Fund IV 

Ky ja Sponsor Capital Oy:n ja sen tytäryhtiön yksittäiset osakkaat ovat ehdoitta ja peruuttamattomasti sitoutuneet 

hyväksymään Tarjouksen alla esitetyn mukaisesti.  

Ostotarjouskoodin mukainen Nordic Lightsin hallituksen lausunto on tämän Tarjousasiakirjan Liitteenä C. Fairness 

opinion -lausunto on liitetty Nordic Lightsin hallituksen lausuntoon. 

Tiettyjen Nordic Lightsin merkittävien osakkeenomistajien tuki 

Methode on saanut peruuttamattomat sitoumukset Tarjouksen hyväksymiseksi Nordic Lightsin osakkeenomistajilta, jotka 

omistavat yhteensä arviolta 56,5 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä. Sponsor Fund IV Ky ja Sponsor Capital Oy:n 

ja sen tytäryhtiön yksittäiset osakkaat, jotka omistavat yhteensä arviolta 39,2 prosenttia Osakkeista ja äänistä, ovat 

ehdoitta ja peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Oy 

Purmo Autic Ab, jotka omistavat yhteensä arviolta 17,3 prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin 

ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Oy Purmo 

Autic Ab:n antamien sitoumusten ehtona on muiden ehtojen ohella, ettei Tarjouksentekijä ilmoita, että se ei enää jatka tai 

toteuta tai se peruuttaa Tarjouksen ja, että mikään muu osapuoli ei julkista kilpailevaa tarjousta Nordic Lightsin 

osakkeiden hankkimiseksi vähintään 6,93 euron vastikkeella osakkeelta ja että Montana tai Methode ei seitsemän (7) 

pankkipäivän kuluessa vastaa tai ylitä kilpailevaa tarjousta Tarjousvastiketta korottamalla. 

Lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (noin 1,9 prosenttia Osakkeista ja äänistä) sekä Thomasset Oy (noin 

2,4 prosenttia Osakkeista ja äänistä), jotka yhdessä omistavat noin 4,3 prosenttia Osakkeista ja äänistä, ovat ilmaisseet 

suhtautuvansa Tarjoukseen myönteisesti. 

Viranomaishyväksynnät 

Tarjouksentekijä tulee niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista tekemään kaikki olennaiset ja tavanomaiset ilmoitukset 

ja hakemukset saadakseen kaikki tarvittavat viranomais- tai muut hyväksynnät, luvat, hyväksymiset tai suostumukset, 

viranomaisilta ja muilta vastaavilta tahoilta, jotka vaaditaan soveltuvan sääntelyn mukaan missä tahansa maassa 

Tarjouksen toteuttamiseksi. 

Tarjouksentekijä pyrkii kohtuudella käytettävissä olevin keinoin saamaan tällaiset viranomaishyväksynnät. Mikäli 

kaikkia tällaisia viranomaishyväksyntöjä ei ole saatu ennen tarjousajan päättymistä, Tarjouksentekijä voi jatkaa 
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tarjousaikaa Tarjouksen ehtojen ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa 

Toteuttamisedellytysten täyttämiseksi. 

Tarjouksentekijä ei ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä tietoinen mistään viranomais- tai muista vastaavista 

hyväksynnöistä, joita Tarjouksen toteuttaminen edellyttäisi. 

Neuvonantajien palkkiot 

Tarjouksentekijä on nimittänyt Moelis & Company LLC:n taloudelliseksi neuvonantajakseen, Danske Bank A/S, Suomen 

sivuliikkeen järjestäjäksi ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n ja Wachtell, Lipton, Rosen & Katzin oikeudellisiksi 

neuvonantajikseen Tarjouksen yhteydessä. Tarjouksentekijä arvioi, että sen neuvonantajilleen Tarjouksen yhteydessä 

maksettavien palkkioiden kokonaismäärä, joka on riippuvainen Tarjouksen toteutumisesta, on noin 2,25 miljoonaa euroa.  

Sovellettava laki 

Tarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niistä mahdollisesti aiheutuvat tai niihin 

liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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TIETOJA TARJOUKSEN HINNOITTELUSTA 

Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet 

Tarjouksentekijä on 28.2.2023 julkistanut Tarjouksen, jonka Tarjousvastike oli 6,30 euroa käteisenä jokaisesta 

Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty, ollen alisteinen tietyille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. 

Tarjousvastike on määritelty 20 957 962 Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö korottaisi tällä hetkellä liikkeeseen 

laskettujen ja ulkona olevien osakkeidensa määrää minkä tahansa järjestelyn seurauksena, millä olisi laimentava vaikutus, 

tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai jollakin muulla tavalla jakaa tai siirtää varoja osakkeenomistajilleen, tai mikäli 

täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Tarjouksen selvittämistä (minkä seurauksena varojenjakoa 

ei suoriteta Tarjouksentekijälle), Tarjouksentekijän maksamaa Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -

perusteisesti, kuten on esitetty kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot – Tarjousvastike”.  

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:n mukaan määritettäessä tarjousvastiketta kaikkia kohdeyhtiön osakkeita ja muita 

osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevassa vapaaehtoisessa ostotarjouksessa, lähtökohtana on pidettävä korkeinta 

tarjouksentekijän tai tähän Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön 

ostotarjouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista 

maksamaa hintaa. 

Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva 

taho ei ole Julkistusta edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut yhtään Osaketta julkisessa kaupankäynnissä tai 

muutoin, eikä Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa 

suhteessa oleva taho ole hankkinut Osakkeita Julkistusta edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana hinnalla, joka ylittäisi 

Tarjousvastikkeen.  

Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät 

Nordic Lightsin osakkeet on listattu Nasdaq First Northissa kaupankäyntitunnuksella ”NORDLIG”. Nordic Lightsin 

osakkeiden ISIN-koodi on FI4000518345.  

Seuraavassa kuvaajassa esitetään Nordic Lightsin osakkeiden hintakehitys ja kaupankäyntimäärät Nasdaq First Northissa 

listautumisannista ja Nasdaq First Northiin listautumisesta lähtien Julkistukseen asti (eli 5.7.2022 ja 27.2.2023 väliseltä 

ajalta): 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Nordic Lightsin osakkeiden neljännesvuosittaisia kaupankäyntimääriä ja hintatietoja 

Nasdaq First Northissa ilmoitetuilla ajanjaksoilla: 

 

Tarjousvastike 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 

(i) noin 13,4 prosenttia verrattuna 5,56 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq First Northissa 

27.2.2023, eli viimeisenä Tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;  

(ii) noin 58,1 prosenttia verrattuna 3,99 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First Northissa 

20.12.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki ei-sitovan tarjouksen Nordic 

Lightsille; 

(iii) noin 51,5 prosenttia verrattuna 4,16 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen kolmen kuukauden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq First Northissa välittömästi ennen Tarjouksen 

julkistamista; ja  

(iv) noin 25,5 prosenttia verrattuna 5,02 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen listautumisannin merkintähintaan 

Nasdaq First Northiin listautumisen yhteydessä 5.7.2022. 

Muut julkiset ostotarjoukset 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan kolmas osapuoli ei ole tehnyt Osakkeista tai Osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 

julkista ostotarjousta tämän Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 

  

Osakkeen päätöskurssi ajanjakson aikana (euroa) Kaupankäyntimäärä ajanjakson aikana

Ajanjakso Keskiarvo Ylin Alin Osaketta Euroa

1.2.2023 - 27.2.2023 5.33 5.65 4.86 55,588 299,885

1.1.2023 - 31.1.2023 4.86 5.45 4.18 65,787 322,331

1.12.2022 - 31.12.2022 4.04 4.34 3.81 623,507 2,481,742

1.11.2022 - 30.11.2022 4.39 4.84 3.93 113,213 483,383

1.10.2022 - 31.10.2022 4.59 4.78 4.40 19,557 89,413

1.9.2022 - 30.9.2022 4.61 4.85 4.31 19,357 89,337

1.8.2022 - 31.8.2022 4.89 5.05 4.75 528,158 2,650,278

5.7.2022 - 31.7.2022 4.84 5.03 4.65 3,577,807 17,953,669
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YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ 

Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen ehdoista. Tiivistelmän tarkoituksena on kuvata 

Yhdistymissopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa olennaisesti Yhtiön osakkeenomistajien arvioon 

Tarjouksen ehdoista. 

Yhdistymissopimuksen tausta 

Methode ja Yhtiö ovat 28.2.2023 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee 

Tarjouksen ja jonka mukaisesti Methode on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Tarjouksentekijälle 

Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti (Tarjouksentekijä ja Nordic Lights molemmat erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä 

”Osapuolet”). 

Mikäli Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Nordic Lightsin Osakkeista ja Osakkeiden 

tuottamista äänioikeuksista Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijä tulee käynnistämään 

Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn ja aiheuttamaan Yhtiön osakkeiden poistamisen Nasdaq First 

North -markkinapaikalta niin pian kuin se on sallittua ja käytännössä mahdollista. 

Yhdistymissopimuksen mukaisen suunnitellun järjestelyn taustaa on kuvattu kohdassa ”Tausta ja tavoitteet”. 

Tarjousaika ja Tarjousvastike 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Tarjouksen alkuperäinen päättymispäivä on päivä, joka on arviolta 

kaksikymmentäkaksi (22) pankkipäivää Tarjouksen mukaisen Tarjousajan alkamispäivän jälkeen (tarjousaikaa voidaan 

aika ajoin jatkaa, kunnes kaikki kohdassa ”Tarjouksen ehdot – Tarjouksen toteuttamisedellytykset” mainitut 

Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet (tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä)). 

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan kaikki Osakkeet 6,30 euron osakekohtaisella 

käteisvastikkeella Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike on määritelty 20 957 962 Osakkeen perusteella. Mikäli 

Yhtiö muuttaisi liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden määrää uuden osakeannin, uudelleen luokittelun, 

Osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena, 

millä on laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa, muita varoja tai omaisuutta osakkeenomistajilleen, tai mikäli 

täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Tarjouksen lopullista selvittämistä, Tarjouksentekijän 

maksamaa Tarjousvastiketta muutetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti saman yhteenlasketun hankintahinnan 

varmistamiseksi koko Yhtiön ulkona olevalle osakepääomalle, kuten on esitetty kohdassa ”Tarjouksen ehdot – 

Tarjousvastike”. 

Toteuttamisedellytykset 

Yhdistymissopimuksen mukaisesti Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous on ehdollinen jokaisen kohdassa 

”Tarjouksen ehdot – Tarjouksen toteuttamisedellytykset” tyhjentävästi kuvatun Toteuttamisedellytyksen täyttymiselle, tai 

sikäli kuin on sovellettavien lakien ja määräysten mukaan mahdollista, Tarjouksentekijän luopumiselle 

Toteuttamisedellytyksistä sinä päivänä ja sitä ennen, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Tarjouksen lopullisen tuloksen 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti. 

Nordic Lightsin hallituksen suositus 

Yhtiön hallitus on päätösvaltaisena ja sivuvaikutteista vapaiden jäsentensä edustamana Yhdistymissopimuksen ehtojen 

sekä Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisten lojaliteetti- ja 

huolellisuusvelvollisuuksiensa puitteissa yksimielisesti päättänyt suositella Yhtiön osakkeenomistajille Tarjouksen 

hyväksymistä ja Osakkeidensa tarjoamista Tarjouksentekijälle Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Yhdistymissopimuksen 

mukaisesti Yhtiön hallitus on sitoutunut antamaan muodollisen kirjallisen lausunnon asiasta. Yhtiön hallituksen lausunto, 

joka sisältää Suosituksen, on sisällytetty Tarjousasiakirjan Liitteeksi C. 

Siinä tapauksessa, että Yhtiö saa ennen Ostotarjouksen toteuttamista vilpittömässä mielessä tehdyn kirjallisen Kilpailevan 

Tarjouksen (kuten määritelty jäljempänä), joka ei johdu Yhdistymissopimuksen mukaisten Yhtiön 

houkuttelukieltovelvoitteidensa rikkomisesta, Yhtiön hallitus voi milloin tahansa ennen Tarjouksen toteuttamista 

peruuttaa Suosituksensa tai muuttaa tai muokata Suositustaan vain ja ainoastaan mikäli: 
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(a) Yhtiön hallitus vilpittömässä mielessä ja perustellusti arvioi, että Tarjouksen hyväksyminen ei enää olisi 

Yhtiön osakkeenomistajien parhaan edun mukaista ja että Suosituksen peruuttamisen, muuttamisen tai 

muokkaamisen laiminlyönti olisi hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksien vastaista, ja  

(b) Yhtiön hallitus, konsultoituaan Yhtiön ulkopuolista oikeudellista ja taloudellista neuvonantajaa, vilpittömässä 

mielessä ja perustellusti arvioi, että Kilpaileva Tarjous (kuten määritelty jäljempänä) muodostaa Paremman 

Tarjouksen (kuten määritelty jäljempänä). 

“Kilpaileva Tarjous” tarkoittaa mitä tahansa henkilön tarjousta, ehdotusta, kiinnostuksenilmaisua tai tiedustelua (lukuun 

ottamatta Tarjouksentekijän ehdotusta tai tarjousta) milloin tahansa mihin tahansa transaktioon tai transaktioiden sarjaan 

liittyen, jonka voidaan kohtuudella olettaa olevan vaihtoehto Tarjoukselle tai olennaisesti vahingoittavan sitä tai estävän 

Tarjouksen toteutumisen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sellaiset, joihin liittyy: (a) mikä tahansa henkilön 

suora tai epäsuora hankinta tai kauppa yli kymmenestä (10) prosentista mistä tahansa Yhtiön osakelajista tai oman 

pääoman ehtoisista arvopapereista (joko osakkeiden tuottamalla äänivallalla tai lukumäärällä laskettuna), tai mikä tahansa 

tarjous (mukaan lukien omaehtoinen tarjous) tai vaihtotarjous, joka toteutuessaan johtaisi henkilön todellisen 

omistusosuuden kasvamisen yli kymmeneen (10) prosenttiin Yhtiön mistä tahansa osakelajista tai oman pääoman 

ehtoisista arvopapereista (joko osakkeiden tuottamalla äänivallalla tai lukumäärällä laskettuna); (b) sulautuminen, 

yhdistyminen, osakevaihto, liiketoimintojen yhdistäminen, yhteisyritys, pääomapohjan vahvistaminen, 

uudelleenjärjestely tai muu vastaava transaktio, johon Yhtiö osallistuu; tai (c) myynti, vuokraus, vaihto, siirto tai muu 

luovutus henkilölle yli kymmenestä (10) prosentista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden konsolidoiduista varoista (niiden 

käyvällä markkina-arvolla mitattuna).  

“Parempi Tarjous” tarkoittaa kolmannen osapuolen vilpittömässä mielessä tekemää Arvopaperimarkkinalain mukaisesti 

julkistettua sitovaa kirjallista tarjousta kaikkien Osakkeiden hankkimiseksi ostotarjouksella tai sulautumisella, tai 

tarjousta hankkia Yhtiön kaikki liiketoiminnot Yhtiön kaikkia omaisuuseriä tai niiden olennaista osaa koskevalla kaupalla 

ja ehdoilla, joiden Yhtiön hallitus vilpittömässä mielessä arvioi perustellusti, konsultoituaan Yhtiön ulkopuolista 

oikeudellista ja taloudellista neuvonantajaa, olevan Yhtiön osakkeenomistajille kaikilta olennaisilta osiltaan edullisempi 

kokonaisuutena tarkasteltuna kuin Tarjous (jota Tarjouksentekijä voi muokata alla kuvattujen yhteensovittamisoikeuksien 

mukaisesti). Arvioidessaan sitä, onko tarjous edullisempi Yhtiön osakkeenomistajille kaikilta olennaisilta osiltaan, Yhtiön 

hallituksen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, esimerkiksi Paremman Tarjouksen ehdot, voidaanko 

mahdollinen Parempi Tarjous kohtuudella toteuttaa siinä luetelluin ehdoin (ottaen huomioon muun muassa kaikki 

tarjouksen oikeudelliset, taloudelliset, sääntelylliset ja muut näkökulmat sekä tarjouksentekijän henkilöllisyys), 

vastikkeen määrä ja laatu, sekä mahdollisen Paremman Tarjouksen vaatiman rahoituksen saatavuus.  

Ennen Yhtiön hallituksen Suosituksen muutosta vastauksena Kilpailevalle Tarjoukselle ja edellytyksenä sellaiselle 

muutokselle, noudatettuaan Yhdistymissopimuksen mukaisia houkuttelukieltovelvoitteitaan, (a) Yhtiön on annettava 

Tarjouksentekijälle vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen kirjallinen ennakkoilmoitus aikomuksestaan toteuttaa tällainen 

toimenpide, mukaan lukien kohtuullisen yksityiskohtainen ja kattava yhteenveto Paremman Tarjouksen olennaisista 

ehdoista, mukaan lukien kaikista taloudellisista ehdoista sekä muista merkityksellisistä seikoista, sekä tiedon tällaisen 

Paremman Tarjouksen tekijän henkilöllisyydestä ja, siltä osin kuin sovellettava laki tai lojaliteetti- ja 

huolellisuusvelvollisuudet eivät sitä kiellä, toimittaa Tarjouksentekijälle samanaikaisesti jäljennöksen Paremmasta 

Tarjouksesta, sekä yksityiskohtaisen ja eritellyn yhteenvedon ehdotetun transaktiosopimuksen ehdoista siihen liittyen, (b) 

Tarjouksentekijän pyynnöstä, ajanjaksona joka alkaa kirjallisen ennakkoilmoituksen vastaanottamisesta, Yhtiön, ja 

Yhtiön edustajien, on neuvoteltava Tarjouksentekijän kanssa vilpittömässä mielessä, jotta Tarjouksen ehtoihin voidaan 

tehdä Tarjouksentekijän ehdottamat muutokset, ja (c) soveltuvan ennakkoilmoituksen ajanjakson päättyessä, Yhtiön 

hallituksen on pitänyt harkita vilpittömässä mielessä Tarjouksentekijän Yhdistymissopimukseen ja Tarjouksen ehtoihin 

kirjallisesti ehdottamia muutoksia, ja hallituksen on, konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista ja taloudellista 

neuvonantajaansa, pitänyt päättää, että Parempi Tarjous muodostaisi kuitenkin edelleen Paremman Tarjouksen. 

Edellyttäen, ettei Yhtiö riko Yhdistymissopimuksen mukaisia houkuttelukieltovelvoitteitaan, Yhtiön hallitus voi muuttaa 

Suositusta Väliintulevan Tapahtuman (kuten määritelty jäljempänä) seurauksena, jos ja vain jos Yhtiön hallitus 

vilpittömässä mielessä ja perustellusti arvioi, että Suosituksen muutoksen laiminlyönti rikkoisi hallituksen lojaliteetti- ja 

huolellisuusvelvollisuuksia. ”Väliintuleva Tapahtuma” tarkoittaa mitä tahansa tosiasiaa, muutosta, vaikutusta, 

tapahtumaa, ilmiötä tai olosuhdetta, joka tapahtuu tai ilmenee ensimmäisen kerran Yhdistymissopimuksen 

allekirjoituspäivän jälkeen, joka on Yhtiölle olennainen ja joka ei ollut Yhtiön hallituksen tiedossa tai kohtuudella sen 

ennakoitavissa Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivänä. Ennen Yhtiön hallituksen Suosituksen muutosta 

Väliintulevan Tapahtuman vuoksi ja edellytyksenä sellaiselle muutokselle, Yhtiön on annettava Tarjouksentekijälle, 

vastaavasti kuin edellä olevassa kappaleessa on kuvattu, kirjallinen ennakkoilmoitus ja pyydettäessä mahdollisuus 

neuvotella ja ehdottaa muutoksia Yhdistymissopimukseen ja Tarjouksen ehtoihin. 
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Yhtiö on sitoutunut, ja sitoutunut varmistamaan, että sen tytäryhtiöt, sen ja niiden toimi- ja johtohenkilöt, työntekijät ja 

muut edustajat ovat sitoutuneet Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän ja Tarjouksen toteuttamispäivän välillä 

olemaan, suoraan tai välillisesti: 

(a) houkuttelematta, aloittamatta, kannustamatta tai helpottamatta (mukaan lukien tietojen antaminen tai mikä 

tahansa muu toiminta) mitään tiedustelua, ehdotusta tai tarjousta, tai minkään tiedustelun, ehdotuksen tai 

tarjouksen tekemistä, antamista tai julkistamista, joka muodostaa tai jonka odotetaan johtavan Kilpailevaan 

Tarjoukseen tai Parempaan Tarjoukseen, tai osallistumasta neuvotteluihin, jotka liittyvät Kilpailevaan 

Tarjoukseen tai mahdolliseen Kilpailevaan Tarjoukseen, paitsi jos se noudattaa Yhdistymissopimuksen 

mukaisia Yhtiön Suosituksen muuttamiseen liittyviä velvoitteita; 

(b) vahvistamatta, hyväksymättä, tukematta tai suosittelematta mitään Kilpailevaa Tarjousta, tai julkisesti 

ehdottamatta Kilpailevan Tarjouksen vahvistamista, hyväksymistä, tukemista tai suosittelemista, paitsi jos se 

noudattaa Yhdistymissopimuksen mukaisia Yhtiön Suosituksen muuttamiseen liittyviä velvoitteita; 

(c) muuttamatta Suositustaan (rajoittamatta Yhdistymissopimuksen mukaisia Yhtiön Suosituksen peruuttamiseen 

tai muuttamiseen liittyviä oikeuksia); 

(d) hyväksymättä tai valtuuttamatta, tai aiheuttamatta tai sallimatta Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä tekemästä, 

sulautumiseen, transaktioon tai uudelleenjärjestelyyn liittyvää sopimusta, aiesopimusta, 

yhteisymmärryspöytäkirjaa, periaatesopimusta, optiosopimusta, yhteisyrityssopimusta, yhteistyösopimusta tai 

vastaavaa sopimusta tai asiakirjaa, joka liittyy, tai muuta sopimusta tai sitoumusta, jolla mahdollistetaan, 

Kilpaileva Tarjous tai Parempi Tarjous, paitsi jos se noudattaa Yhdistymissopimuksen mukaisia Yhtiön 

Suosituksen muuttamiseen liittyviä velvoitteita; tai 

(e) sitoutumatta tai suostumatta mihinkään edellä mainituista paitsi kussakin tapauksessa, jos Kilpaileva Tarjous 

on (tai jos se julkistettuna olisi) Parempi Tarjous, edellyttäen, että Yhtiö noudattaa Yhdistymissopimuksen 

mukaisia Suosituksen muuttamiseen liittyviä velvoitteitaan. 

Yhtiön on ilmoitettava Tarjouksentekijälle niin pian kuin on kohtuudella mahdollista (ja joka tapauksessa 

kolmenkymmenenkuuden (36) tunnin kuluessa), jos Yhtiö tai jokin sen tytäryhtiöistä tai sen tai niiden edustajat ovat 

vastaanottaneet Kilpailevan Tarjouksen (tai jos Yhtiö on saanut tietää, että jokin siihen tai näihin liittyvistä tahoista on 

vastaanottanut Kilpailevan Tarjouksen). Tällaisessa ilmoituksessa on ilmaistava Kilpailevan Tarjouksen tekevän 

tarjouksentekijän tyyppi (tai tarjouksentekijän henkilöllisyys, jos Kilpaileva Tarjous koostuu kirjallisesta ehdotuksesta tai 

tarjouksesta, joka muodostaa Ostotarjouskoodissa tarkoitetun vakavasti otettavan tarjouksen tai ehdotuksen), sekä 

kohtuullisen yksityiskohtainen ja kattava yhteenveto Kilpailevan Tarjouksen olennaisista ehdoista ja muista 

merkityksellisistä seikoista, tai jos Kilpaileva Tarjous ei ole kirjallinen, kohtuullisen yksityiskohtainen kirjallinen kuvaus 

sen olennaisista ehdoista ja muista merkityksellisistä seikoista, ja kussakin tapauksessa kaikki olennaiset myöhemmin 

tehtävät muutokset tällaisiin ehtoihin ja muihin merkityksellisiin seikkoihin. 

Vakuutukset ja sitoumukset 

Yhdistymissopimus sisältää tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia, liittyen esimerkiksi Yhtiön perustamiseen ja 

kelpoisuuteen, Yhdistymissopimukseen liittyvään toimivaltaan, tilinpäätöksiin, tiedonantoon, osakkeisiin ja osakkeisiin 

oikeuttaviin arvopapereihin, lakien noudattamiseen, henkilöstöasioihin, olennaisiin sopimuksiin, veroihin, 

oikeudenkäynteihin ja vaatimuksiin sekä kiinteistöasioihin ja kilpaileviin järjestelyihin. 

Nordic Lights on antanut Yhdistymissopimuksessa tiettyjä tavanomaisia sitoumuksia, kuten, että Yhtiö sitoutuu 

harjoittamaan omaa liiketoimintaansa, ja varmistaa sen tytäryhtiöiden harjoittavan liiketoimintaansa johdonmukaisella 

tavanomaiseen liiketoimintaan verrattavalla tavalla ja pyrkii parhaan kykynsä mukaan ylläpitämään ja säilyttämään 

omaisuutensa ja liiketoimintaorganisaationsa koskemattomana kaikilta olennaisilta osilta siihen saakka, kunnes Yhtiön 

uusi hallitus valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, pidättäytymällä tekemästä tai 

toteuttamasta tai vastaanottamasta, tietyin rajatuin poikkeuksin (i) olennaisia muutoksia tai uudelleenjärjestelyitä sen 

liiketoiminnassa (mukaan lukien rajoituksetta irtisanomasta keskeisiä työntekijöitä, asiakkaita, tavarantoimittajia, 

jälleenmyyjiä tai muita olennaisia liikesuhteita, pois lukien kuitenkin kussakin tapauksessa irtisanomiset perustellusta 

syystä) tai konsernin konsernirakenteessa; (ii) laskemasta liikkeelle, antamasta Yhtiön hallusta, panttaamasta, siirtämästä, 

luovuttamasta, rasittamasta tai myöntämästä uusia tai olemassa olevia Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden osakkeita tai muita 

osuuksia tai arvopapereita, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden osakkeiksi tai muiksi osuuksiksi, tai 

muuttamasta Osakkeiden lukumäärää, mukaan lukien rajoituksetta uudelleenluokittelemasta, jakamasta tai käänteisesti 

jakamasta (reverse split) osakkeita; (iii) muutoksia tai muokkauksia Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallintoasiakirjoihin 

tietyin poikkeuksin; (iv) olennaisia muutoksia kirjanpitoperiaatteisiin tai -käytäntöihin, lukuun ottamatta sellaisia, joita 
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sovellettavien lakien ja asetusten muutokset edellyttävät; (v) lisävelkaantumista yli 1 miljoonan euron muutoin kuin 

voimassaolevien luottolimiittien tai konserninsisäisten velkaantumisten nojalla, ja uusien pankkitilien avaamisesta tai 

muiden rahoitusjärjestelyjen solmimisesta, mukaan lukien (rajoituksetta) kaikki johdannaiset; (vi) Yhtiön tai sen 

tytäryhtiöiden osalta olennaisia liiketoimia, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sekä liiketoimintojen tai yhteisöjen 

hankintoja tai luovutuksia tai omaisuuden hankintoja tai luovutuksia; (vii) investointeja, sopimuksia tai sitoumuksia 

(mukaan lukien investointeja koskevia sitoumuksia) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta; (viii) aloittamasta, sopimasta 

tai muuttamasta olennaisia oikeudenkäyntejä tai kohdistamasta kolmansiin osapuoliin olennaisia vaatimuksia, lukuun 

ottamatta tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuvaa velkojen perintää; (ix) uusien työntekijöiden 

palkkaamisesta tai nykyisten työntekijöiden irtisanomisista (muutoin kuin perustellusta syystä) tietyin poikkeuksin sekä 

palkkojen tai bonusten korotuksista tai perustamasta uusia tai muuttamasta sitouttamista tai etuuksia koskevia ohjelmia 

tai eläke- tai erokorvauksia tai uusia osakepääoma- tai osakepääomaan liittyviä kannustinohjelmia tai muita 

samankaltaisia apurahoja tai palkkioita, lukuun ottamatta palkankorotuksia, joita edellytetään sovellettavassa laissa tai 

Yhdistymissopimuksen päivämääränä voimassa olleessa sopimuksessa, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta; (x) 

muuttamasta, laajentamasta (tietyin poikkeuksin) tai tekemästä työehtosopimuksia tai muita sopimuksia minkään 

ammattiliiton, ammattijärjestön, yritysneuvoston tai työntekijäryhmän kanssa tai tunnustamasta tai sertifioimasta mitään 

ammattiliittoa, ammattijärjestöä, yritysneuvostoa tai Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden työntekijäryhmää Yhtiön tai sen 

tytäryhtiöiden työntekijöiden neuvotteluedustajaksi, ellei sovellettava laki tai Yhdistymissopimuksen päivämääränä 

voimassa oleva sopimus sitä edellytä; (xi) jakamasta osinkoa, muita varoja tai muuta omaisuutta osakkeenomistajilleen 

(lukuun ottamatta sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä), pois lukien hallituksen Nordic Lightsin varsinaiselle 

yhtiökokoukselle ehdottamaa 0,12 euron osakekohtaista osinkoa; (xii) irtisanomasta, peruuttamasta, muuttamasta tai 

luopumasta mistään määräyksestä tai muutoin muuttamasta mitään olennaista sopimusta lukuun ottamatta sen uusimista 

(olennaisesti samoilla ehdoilla) tai päättymistä, kussakin tapauksessa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, tai 

tekemästä mitään sopimusta, joka olisi olennainen sopimus, jos se olisi tehty ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää, 

tai joka sisältäisi määräysvallan vaihtumista koskevan määräyksen, johon Yhdistymissopimuksessa tarkoitetut liiketoimet 

vaikuttaisivat epäsuotuisasti, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta; (xiii) myymästä, luovuttamasta, vuokraamasta, 

lisensoimasta yksinoikeudella, luopumasta tai antamasta raueta, siirtämästä tai muutoin luovuttamasta olennaista 

immateriaalioikeutta; (xiv) tekemästä tai muuttamasta olennaisia verovalintoja, ottamasta käyttöön tai muuttamasta 

verokirjanpitokautta tai verokirjanpitomenetelmää tai antamasta muutettuja veroilmoituksia, jos tällaisten muutettujen 

veroilmoitusten antaminen johtaisi Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden maksettavaksi tulevien verojen merkittävään kasvuun; 

(xv) tekemästä olennaisia muutoksia yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnanohjausjärjestelmiin ja -prosesseihin; tai (xvi), 

tekemästä tai toteuttamasta tai ottamasta vastaan mitään sopimusta tai sitoumusta tehdä mitään edellä mainituista.  

Lisäksi Osapuolet ovat antaneet tiettyjä tavanomaisia sitoumuksia, jotka koskevat avunantoa ja yhteistyötä toisen 

osapuolen kanssa kaikessa, mikä on tarpeen tai suositeltavaa Yhdistymissopimuksen mukaisten liiketoimien 

toteuttamiseksi mahdollisimman nopeasti, mukaan lukien kaikkien tarvittavien suostumusten, hyväksyntöjen tai 

luopumisten hankkiminen kolmansilta osapuolilta ja kaikkien tarvittavien ilmoitusten toimittaminen kolmansille 

osapuolille, kaikkien sellaisten ylimääräisten yhtiöoikeudellisten päätösten tai asiakirjojen toteuttaminen tai 

toimittaminen, jotka ovat välttämättömiä Yhdistymissopimukseen sisältyvien liiketoimien toteuttamiseksi ja 

Yhdistymissopimuksen tarkoitusperien täydelliseksi toteuttamiseksi sekä kaikkien asianomaisille viranomaisille, 

pörsseille, kilpailuviranomaisille ja muille sääntelyviranomaisille tarvittavien rekisteröintien ja hakemusten tekeminen, 

jotka ovat tarpeen kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi tai tällaisten viranomaisten toimien tai 

menettelyjen välttämiseksi. 

Irtisanominen 

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa osapuolten yhteisellä kirjallisella suostumuksella, ja lisäksi kumman tahansa 

Osapuolen päätöksellä välittömin vaikutuksin milloin tahansa ennen Tarjouksen päättymispäivää, mikäli vähintään yksi 

seuraavista toteutuu: 

(a) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle jos mikä tahansa kilpaileva julkinen ostotarjous Yhtiön 

osakkeista on saatettu päätökseen tai siitä on tullut kaikilta osin ehdoton, edellyttäen, että peruuttamattomia 

sitoumuksia hyväksyä tarjous on saatu yli viidellekymmenelle (50) prosentille Osakkeista; 

(b) kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle, mikäli Tarjouksen toteuttamispäivä ei ole toteutunut viimeistään 

30.6.202  (”Raukeamispäivä”), edellyttäen, että mikäli Raukeamispäivänä Yhdistymissopimuksessa olevat 

ehdot (yksinomaan siltä osin kuin ne liittyvät hyväksyntöihin soveltuvien kilpailuoikeudellisten sekä 

ulkomaisia yritysostoja koskevien lakien ja säännösten nojalla) eivät ole täyttyneet tai niiden täyttymisestä ei 

ole luovuttu, Raukeamispäivä pidennetään automaattisesti 30.9.2023 saakka; tai  

(c) jos mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen on antanut päätöksen, joka estää 

Tarjouksen toteutumisen ja tällainen päätös on lopullinen ja lainvoimainen tai mikä tahansa laki, sääntö tai 
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asetus on säädetty, pantu täytäntöön, saatettu voimaan tai katsottu sovellettavaksi Tarjoukseen, joka kieltää, 

tekee laittomaksi tai estää Tarjouksen; 

edellyttäen kuitenkin, että edellä (a), (b) ja (c) lausekkeissa todetun mukaan oikeus irtisanoa Yhdistymissopimus ei ole 

sellaisen Osapuolen käytettävissä, jonka Yhdistymissopimuksen mukaisen vakuutuksen, takuun, sitoumuksen tai 

velvoitteen rikkominen on ensisijainen syy sellaiseen tapahtumaan, joka muutoin antaisi kyseiselle Osapuolelle 

mahdollisuuden irtisanoa Yhdistymissopimuksen. 

Yhtiö voi, mikäli se ei ole silloin olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimusta, irtisanoa Yhdistymissopimuksen välittömin 

vaikutuksin koska tahansa ennen Tarjouksen toteuttamispäivää antamalla Tarjouksentekijälle sitä koskevan kirjallisen 

ilmoituksen, mikäli vähintään yksi seuraavista toteutuu: 

(a) Yhtiön hallitus on Yhdistymissopimuksen tiettyjen ehtojen mukaisesti peruuttanut, muuttanut tai muokannut 

Yhdistymissopimuksen mukaista suositustaan ja välittömästi ennen Yhdistymissopimuksen päättämistä tai 

olennaisesti samanaikaisesti sen kanssa (ja edellytyksenä Yhdistymissopimuksen päättämiselle) Yhtiö (i) 

kilpailevan tarjouksen tai paremman tarjouksen johdosta tehdyn suosituksen peruuttamisen ja muuttamisen 

osalta tekee sitovan sopimuksen ylivoimaisen tarjouksen osalta ja (ii) maksaa Tarjouksentekijälle välittömästi 

käytettävissä olevina rahavaroina Irtisanomiskorvauksen (kuten jäljempänä määritellään); 

(b) Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Tarjousta 31.3.2023 mennessä tai ennen sitä; tai 

(c) Tarjouksentekijä rikkoo olennaisella tavalla Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksessa antamia vakuutuksia 

tai mainitussa sopimuksessa muuta määriteltyä sitoumusta tai määräystä ja tällaista laiminlyöntiä ei voida 

korjata ennen Raukeamispäivää, tai jos laiminlyönti voidaan korjata ennen Raukeamispäivää, sitä ei ole 

korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiö on ilmoittanut siitä kirjallisesti. 

Tarjouksentekijä voi, mikäli se ei ole silloin olennaisesti rikkonut Yhdistymissopimusta, irtisanoa Yhdistymissopimuksen 

välittömin vaikutuksin koska tahansa ennen Tarjouksen toteuttamispäivää antamalla Tarjouksentekijälle sitä koskevan 

kirjallisen ilmoituksen, mikäli vähintään yksi seuraavista toteutuu: 

(a) Yhtiön hallitus on peruuttanut, muuttanut tai muokannut suositusta (pois lukien soveltuvien lakien tai Helsingin 

Ostotarjouskoodin mukaiset suosituksen teknisluontoiset muokkaukset tai muutokset, jotka johtuvat 

kilpailevasta tarjouksesta, niin kauan kuin suositus hyväksyä Tarjous pysyy voimassa); 

(b) Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen on ilmennyt tosiasia tai olosuhde, joka muodostaa 

Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 

(c) jos Yhtiö rikkoo Yhtiön antamaa yhtiön vakuutusta tai jos Yhtiö rikkoo olennaisesti mitä tahansa muuta 

Yhdistymissopimuksessa vahvistettua ehtoa ja (i) tällaista rikkomusta ei voida korjata ennen Raukeamispäivää 

tai, jos se voidaan korjata ennen Raukeamispäivää, sitä ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 

siitä, kun Tarjouksentekijä on ilmoittanut siitä kirjallisesti ja joka tapauksessa kolme (3) pankkipäivää ennen 

Tarjouksen päättymispäivää, ja (ii) yhtiön vakuutuksen rikkomisen osalta rikkominen (ottamatta huomioon 

Yhtiön vakuutuksiin sisältyviä viittauksia olennaisuuteen) muodostaa joko yksinään tai yhdessä muiden Yhtiön 

vakuutusten rikkomisten kanssa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (siten kuin se on määritelty jäljempänä); 

(d) jos Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän ja Tarjouksen alkamisen välisenä aikana käy selväksi, että jokin 

Toteutumisedellytyksistä ei tule täyttymään, edellyttäen kuitenkin, että tällaista oikeutta 

Yhdistymissopimuksen irtisanomiseen ei ole, jos Tarjouksentekijän Yhdistymissopimuksen rikkominen on 

ensisijainen syy olosuhteisiin, joiden perusteella Tarjouksentekijä voisi irtisanoa kyseisen sopimuksen; tai 

(e) jos jokin peruuttamattomista sitoumuksista lakkaa olemasta täysin voimassa sen ehtojen mukaisesti. 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan tai sen voimassaoloaika päättyy, Tarjouksentekijä on oikeutettu vetäytymään 

Tarjouksesta soveltuvien Suomen lakien ja asetusten ja Tarjouksen ehtojen mukaisesti. Jos Yhdistymissopimus 

irtisanotaan tai sen voimassaoloaika päättyy, Yhdistymissopimus raukeaa eikä se velvoita kumpaakaan Osapuolta tai 

niiden johto- tai toimihenkilöitä tai työntekijöitä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että mikään ei vapauta kumpaakaan 

osapuolta vastuusta petoksesta tai Yhdistymissopimuksen ehtojen tahallisesta rikkomisesta, ja kummankin Osapuolen 

kaikki oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat lukuun ottamatta tiettyjä Yhdistymissopimuksen ehtoja. 

Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan i) Yhtiön toimesta tai ii) Tarjouksentekijän toimesta suosituksen muutoksen takia, 

Yhtiö maksaa Tarjouksentekijälle vaadittaessa kustannusten kattamiseksi enintään 4,5 miljoonan euron suuruisen 
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irtisanomismaksun korvauksena Tarjouksentekijän kuluista ja kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet 

Yhdistymissopimuksessa tarkoitettujen liiketoimien yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta Tarjouksentekijän 

oikeudellisten ja taloudellisten neuvonantajien palkkiot ("Irtisanomiskorvaus"). Jos Tarjouksentekijä irtisanoo 

sopimuksen suosituksen muuttumisen vuoksi, Yhtiön on maksettava tällainen Irtisanomiskorvaus kymmenen (10) 

pankkipäivän kuluessa Yhdistymissopimuksen irtisanomisesta välittömästi saatavilla olevina varoina Tarjouksentekijän 

ilmoittamalle pankkitilille. 

Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan Yhtiön toimesta sen vuoksi, että Tarjouksentekijä ei ole aloittanut Tarjousta 

31.3.2023 mennessä tai mikäli Tarjouksen toteuttamispäivä ei ole toteutunut viimeistään Raukeamispäivänä, ja mikäli 

irtisanomishetkellä, jolloin toteuttaminen ei ole tapahtunut viimeistään Raukeamispäivänä, ainoat 

Yhdistymissopimuksessa asetetut ehdot, jotka eivät ole täyttyneet, ovat ne, jotka liittyvät hyväksyntöihin soveltuvien 

kilpailuoikeudellisten sekä ulkomaisia yritysostoja koskevien lakien ja säännösten nojalla (ja epäselvyyden välttämiseksi, 

muut kuin sellaiset ehdot, jotka luonteensa vuoksi voivat täyttyä vasta Tarjouksen toteuttamispäivänä, olisivat voineet 

täyttyä, jos toteuttaminen olisi toteutunut irtisanomisilmoituksen toimittamispäivänä) ja edellyttäen, että Yhtiö on 

noudattanut Yhdistymissopimuksen mukaisia avustamisvelvollisuuksiaan, Tarjouksentekijä maksaa Yhtiölle vaadittaessa 

kustannusten kattamiseksi enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen irtisanomismaksun korvauksena Yhtiön kuluista ja 

kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet Yhdistymissopimuksessa tarkoitettujen liiketoimien yhteydessä, mukaan lukien 

rajoituksetta Yhtiön oikeudellisten ja taloudellisten neuvonantajien palkkiot ("Tarjouksentekijän 

Irtisanomiskorvaus"). Tarjouksentekijän Irtisanomiskorvaus maksetaan kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa 

Yhdistymissopimuksen irtisanomisesta välittömästi saatavilla olevina varoina Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. 

Sovellettava laki 

Yhdistymissopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti pois lukien sen lainvalintaa koskevat 

säännökset. 

Kaikki Yhdistymissopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätemättömyydestä aiheutuvat tai niihin liittyvät 

riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin 

välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmejäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. 

Edellä sanotusta huolimatta Osapuolella on oikeus hakea toimivaltaisessa tuomioistuimessa toista Osapuolta vastaan 

turvaamistoimenpidettä, väliaikaista oikeussuojakeinoa, väliaikaista lähestymiskieltoa tai alustavaa rajoittavaa 

kieltomääräystä tai määräystä erityisestä suorituksesta, jos tällaiset toimet ovat välttämättömiä Osapuolen etujen 

suojaamiseksi välimiesmenettelyn aloittamisen tai loppuun saattamisen ajaksi.  
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TARJOUKSEN EHDOT 

Tarjouksen kohde 

Montana BidCo Oy (“Tarjouksentekijä”), joka on Suomen lain mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, tarjoutuu 

hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, 

muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 27 §:n ja tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaikki Nordic Lights 

Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Nordic Lights”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” tai kukin 

erikseen ”Osake”), jotka eivät ole Nordic Lightsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Tarjous”).  

Tarjouksentekijä on Methode Electronics, Inc.:n (“Methode”), joka on Yhdysvaltain Delawaren osavaltion lakien 

mukaan perustettu yhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssissä, välillisesti kokonaan 

omistama. Methode ja Yhtiö ovat 28.2.202  allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka 

mukaan Tarjouksentekijä tekee Tarjouksen ja jonka mukaisesti Methode on siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa 

Tarjouksentekijälle (Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti). 

Tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti ostotarjouksen 28.2.202  (”Julkistus”). Tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta 

Tarjous on pätevästi hyväksytty sen ehtojen mukaisesti, on 6,30 euroa käteisenä (”Tarjousvastike”).  

Tarjousvastike on määritetty 20 957 962 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osakkeen perusteella tämän 

tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) päivämääränä. Mikäli Osakkeiden lukumäärä kasvaa tai Nordic Lights laskee 

liikkeeseen Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 10 

luvun mukaisesti ennen Toteutuspäivää (kuten määritelty jäljempänä), Tarjouksentekijällä on oikeus oikaista 

Tarjousvastiketta vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. 

Mikäli Nordic Lightsin yhtiökokous tai Nordic Lightsin hallitus päättää ennen Toteutuspäivää osinkojen tai muiden 

varojen jakamisesta osakkeenomistajille, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen 

Selvityspäivää (kuten jäljempänä määritelty), Tarjousvastikkeesta vähennetään osingonmaksua tai varojen jakamista 

vastaava määrä kultakin Osakkeelta euro eurosta -perusteisesti. Nordic Lightsin hallitus ehdottaa Nordic Lightsin 

varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonjakamista 0,12 euroa Osakkeelta, mikä voisi johtaa Tarjousvastikkeen 

vähentämiseen euro eurosta -perusteisesti yllä kuvatun mukaisesti. 

Kaikki edellä mainittujen kappaleiden perusteella Tarjousvastikkeeseen tehtävät mukautukset ja vähennykset julkistetaan 

yhtiötiedotteella. Mikäli Tarjousvastiketta mukautetaan tai siitä tehdään vähennyksiä, Tarjousaika (kuten määritelty 

jäljempänä) jatkuu vähintään kymmenen (10) suomalaista pankkipäivää sellaisen tiedottamisen jälkeen. 

Tarjousaika 

Tarjouksen tarjousaika alkaa 15.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 14.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa) (kuten 

sitä on mahdollisesti jatkettu tai muutettu, ”Päättymispäivä”), ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla esitetyn 

mukaisesti (”Tarjousaika”, pitäen sisällään mahdolliset Tarjousajan pidennykset tai keskeytykset). Tarjouksen 

hyväksymisen tulee olla perillä tilinhoitajalla ennen Tarjousajan päättymistä jäljempänä kohdassa ”— Tarjouksen 

hyväksymismenettely” kuvatun mukaisesti. 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty 

jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu, (ii) minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen 

yhteydessä Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti ja/tai (iii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten jäljempänä 

määritelty) Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin Tarjouksentekijä myös ilmoittaa Tarjouksen 

ehdottomaksi, kuten jäljempänä on todettu. 

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta, mukaan lukien jatketun Tarjousajan kestosta, joka on 

vähintään kaksi (2) viikkoa, yhtiötiedotteella viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä 

(1.) suomalaisena pankkipäivänä. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jo jatketun Tarjousajan jatkamisesta, tai keskeytetyn 

Tarjousajan jatkamisesta viimeistään ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä, jo jatketun Tarjousajan tai 

keskeytetyn Tarjousajan päättymisen jälkeen. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n mukaisesti Tarjousajan kesto voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen 

(10) viikkoa (mukaan lukien Tarjousajan mahdollinen jatkaminen). Mikäli Toteuttamisedellytykset eivät kuitenkaan ole 

täyttyneet Finanssivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 

(sellaisina kuin ne voivat ajoittain muuttua tai tulla uudelleen voimaan) (”Finanssivalvonnan Määräykset ja Ohjeet”) 

tarkoitettuun erityiseen esteeseen rinnastettavalla tavalla, kuten vireillä oleva luvan saaminen sääntelyviranomaiselta, 

Tarjouksentekijä voi pidentää Tarjousajan kestoa kymmenen (10) viikon yli, kunnes kyseinen este on poistunut ja 

Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika reagoida kyseiseen tilanteeseen edellyttäen, että Yhtiön liiketoiminta ei 
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vaikeudu kohtuuttoman kauan Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti. Tarjouksentekijä voi 

myös pidentää Tarjousaikaa kymmenen (10) viikon yli minkä tahansa kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä, 

Finanssivalvonnan Määräyksien ja Ohjeiden mukaisesti. Tällöin Tarjouksentekijä ilmoittaa uuden päättymispäivän, joka 

on vähintään kahden (2) viikon kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä. Lisäksi mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika 

(kuten jäljempänä määritelty) voi jatkua kymmentä (10) viikkoa pidemmän ajan. 

Tarjouksentekijä voi keskeyttää Tarjousajan, mikäli kaikki Tarjouksen Toteuttamisedellytykset (kuten jäljempänä 

määritelty) ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä ennen Tarjousajan päättymistä, 

sekä toteuttaa Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Osakkeet, joiden osalta Tarjous on 

pätevästi hyväksytty ja maksamalla Tarjousvastikkeen osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Tarjouksen. 

Tarjousajan kesto on kuitenkin aina vähintään kolme (3) viikkoa siitä päivämäärästä lukien, kun Tarjousaika on alkanut. 

Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan keskeyttämisestä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 

päätös keskeyttämisestä on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen keskeytetyn Tarjousajan 

päättymistä. Mikäli Tarjouksentekijä keskeyttää Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana 

aikaisempana ajankohtana. 

Tarjouksentekijä myös pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen 

yhteydessä jäljempänä kohdassa ”— Tarjouksen tuloksen julkistaminen” esitetyn mukaisesti (tällainen pidennetty 

Tarjousaika, ”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Mikäli Tarjousaikaa jatketaan Jälkikäteisellä Tarjousajalla, Jälkikäteinen 

Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoittamana päivänä ja 

kellonaikana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen 

Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijä voi lisäksi jatkaa Jälkikäteistä Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä yhtiötiedotteella 

viimeistään Jälkikäteisen Tarjousajan alkuperäistä suunniteltua päättymispäivää seuraavana ensimmäisensä (1.) 

suomalaisena pankkipäivänä, edellyttäen, että Tarjouksentekijä hyväksyy viipymättä alkuperäisen Jatketun Tarjousajan 

aikana vastaanotetut hyväksynnät. 

Tarjouksen toteuttamisedellytykset 

Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous on ehdollinen alla esitettyjen edellytysten ("Toteuttamisedellytykset") 

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: 

(a) Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä sitä ole peruutettu sellaisten 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 laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, 

joka sääntelee oikeutta ja velvollisuutta aloittaa lunastusmenettely ja antaa Tarjouksentekijälle 

mahdollisuuden toteuttaa Osakeyhtiölain 18 luvun mukainen vähemmistöosakkeiden lunastaminen;  

(b) kaikkien Tarjouksentekijän Tarjouksen toteuttamiseen tarvitsemien soveltuvien kilpailu- tai muun sääntelyn 

edellyttämien hyväksyntöjen, lupien ja suostumusten saaminen kaikissa maissa; 

(c) mitään lakia tai muuta sääntelyä ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu tai minkään toimivaltaisien 

tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä ei ole annettu, joka kokonaan tai olennaisin osin estäisi Tarjouksen 

toteuttamisen tai lykkäisi sitä; 

(d) 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, tosiseikkojen ja 

olosuhteiden kanssa muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen; 

(e) Yhtiön julkistamat tai Tarjouksentekijälle ilmoittamat tiedot tai mitkään Yhtiön Yhdistymissopimukseen 

sisältyvistä vakuutuksista eivät ole olennaisesti epätarkkoja, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia eikä Yhtiö ole 

jättänyt julkistamatta tai ilmoittamatta tietoja, jotka sen olisi pitänyt sovellettavien lakien nojalla julkistaa tai 

ilmoittaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistetut tai ilmoitetut tiedot taikka niiden ilmoittamatta 

jättäminen muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen; 

(f) 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; 

(g) Yhtiön hallitus on julkistanut suosituksensa Yhtiön osakkeenomistajille hyväksyä Tarjous ja suositus on 

edelleen kaikilta osin voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien teknisluontoiset 
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muutokset tai suosituksen muuttaminen kilpailevan tarjouksen johdosta soveltuvien lakien tai 

Ostotarjouskoodin sitä edellyttäessä, kunhan suositus Tarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); ja 

(h) 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. 

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen ja 

aiheuttaa Tarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa niillä olosuhteilla, jotka 

aiheuttavat oikeuden kyseiseen Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on sellainen olennainen merkitys 

Tarjouksentekijälle Tarjouksen kannalta, kuten on todettu Finanssivalvonnan Määräyksissä ja Ohjeissa sekä 

Ostotarjouskoodissa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen 

Toteuttamisedellytyksen täyttymisen vaatimisesta siltä osin kuin soveltuvat lait ja säännökset sallivat. Mikäli kaikki 

Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä viimeistään 

Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä toteuttaa Tarjouksen sen ehtojen mukaisesti 

Tarjousajan päättymisen jälkeen hankkimalla Osakkeet, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty ja maksamalla 

Tarjousvastikkeen niille Osakkeiden omistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Tarjouksen. 

Tarjous toteutetaan kaikkien Tarjouksen pätevästi hyväksyneiden Yhtiön osakkeenomistajien osalta Tarjousajan 

päättymisen jälkeen jäljempänä kohdissa ” –– Tarjouksen tekninen toteutus” ja ” –– Maksuehdot ja selvitys” todetun 

mukaisesti. 

“Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa (a) Yhtiön tai jonkin sen omaisuutta omistavan tytäryhtiön tulemista 

maksukyvyttömäksi tai asettamista selvitysmenettelyyn, konkurssimenettelyyn tai muuhun vastaavaan 

maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai että Yhtiötä tai sen tytäryhtiötä vastaan tai niiden toimesta pannaan vireille 

oikeudenkäyntejä (muita kuin Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta vireille panemia tai tekemiä) tai 

tehdään yhtiöoikeudellisia päätöksiä näihin menettelyihin liittyen, joiden voidaan kohtuudella odottaa johtavan tällaisten 

menettelyiden aloittamiseen edellyttäen, että niistä voidaan kussakin tapauksessa kohtuudella odottaa seuraavan 

olennainen haitallinen muutos tai olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena 

tarkastellen, liiketoimintaan, varoihin, taloudelliseen asemaan tai tulokseen; tai (b) mikä tahansa tosiasia, muutos, 

vaikutus, tapahtuma, esiintymä tai olosuhde, jolla erikseen tai kokonaisuutena on ollut tai on kohtuudella odotettavissa 

olevan olennainen haitallinen muutos tai olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena 

tarkastellen, liiketoimintaan, varoihin, vastuisiin, asemaan (taloudellinen tai muu) tai tulokseen edellyttäen lisäksi, ettei 

minkään seuraavista katsota muodostavan olennaisen haitallista muutosta tai olennaisen haitallista vaikutusta, kun ne ovat 

peräisin: (i) muutoksista yleisissä poliittisissa, taloudellisissa, toimialalla vallitsevissa, kansantaloudellisissa (mukaan 

lukien korkotasoihin tai valuuttojen vaihtokursseihin liittyen), tai sääntely-ympäristön olosuhteissa yleisesti, niin kauan 

kuin tällaisella muutoksella ei ole kokonaisuutena tarkastellen merkittävän epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön tai sen 

tytäryhtiöihin verrattuna samalla toimialalla tai toimialoilla Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kanssa, toimiviin yhtiöihin; (ii) 

luonnonkatastrofeista, laajalle levinneen pandemian kiihtymisestä tai pahentumisesta tai muun sairauden puhkeamisesta, 

merkittävien vihamielisyyksien, sotatoimien tai terroritekojen puhkeamisesta tai kiihtymisestä, niin kauan kuin tällaisilla 

muutoksilla ei ole olennaisen epäsuhtaista vaikutusta Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin verrattuna muihin samalla toimialalla 

tai toimialoilla Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kanssa, toimiviin yhtiöihin; (iii) Yhtiön epäonnistumisessa sisäisten tai 

julkistettujen ennusteiden tai arvioiden saavuttamisessa, jotka koskevat liikevaihtoa, liikevoittoa, substanssiarvoa tai 

muita taloudellisia tai toiminnallisia mittareita ennen Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivämäärää, sinä päivänä tai 

sen jälkeen, ottaen huomioon, että mikään tässä alakohdassa (iii) ei estä tai muutoin vaikuta sen määrittämiseen, onko 

jokin muutos tai vaikutus, joka perustuu tällaisen ennusteen tai arvion noudattamatta jättämiseen sellainen, että se 

muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen; (iv) muutoksista Yhtiön arvopaperien markkinahinnassa tai 

kaupankäyntivolyymissa, ottaen huomioon, että tällaisten Yhtiön arvopapereiden markkinahinnan tai 

kaupankäyntivolyymin muutosten taustalla olevan syyn voidaan edelleen katsoa muodostavan Olennaisen Haitallisen 

Muutoksen tai vaikuttavan sen muodostumiseen; (v) Tarjouksen tai ehdotetun yhdistymisen julkistamisesta (muutoin kuin 

Yhdistymissopimukseen sisältyvän vakuutuksen osalta, jos tällaisen vakuutuksen tarkoituksena on käsitellä siinä 

suunniteltujen transaktioiden ilmoittamisesta aiheutuvia seurauksia, mutta vain siltä osin kuin tällaiset on annettu 

asianmukaisesti tiedoksi Yhdistymissopimuksen mukaisesti); (vi) Tarjouksentekijän Tarjouksen yhteydessä tekemästä tai 

tekemättä jättämästä toimesta tai laiminlyönnistä, kussakin tapauksessa Yhdistymissopimuksen vastaisesti; tai (vii) mistä 

tahansa toimista, jotka Yhtiö on toteuttanut Tarjouksentekijän nimenomaisesta kirjallisesta pyynnöstä. 

Tarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvollisuus maksaa hyvitystä 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden ostaa Osakkeita Tarjousaikana (myös sitä jatkettaessa) ja Jälkikäteisenä 

Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla (“Nasdaq First 

North”) tai muutoin siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua. 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

yksissä tuumin toimiva taho hankkii Osakkeita Tarjouksen julkistuksen jälkeen, mutta ennen Tarjousajan (mukaan lukien 
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mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika) päättymistä, Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin 

ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Tarjouksen ehtoja 

vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa 

Tarjouksentekijä julkistaa korotusvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja maksaa Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä 

kyseisen paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen 

osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Tarjouksen.  

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan (mukaan lukien mahdollinen 

Jälkikäteinen Tarjousaika) päättymisestä Osakkeita Tarjousvastiketta korkeampaan hintaan tai muutoin paremmin 

ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Tarjouksen hyväksyneille 

osakkeenomistajille paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välinen erotus 

(hyvitysvelvollisuus). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja 

maksaa paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen yhden (1) 

kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Tarjouksen. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny niissä 

olosuhteissa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen 

välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole 

ennen välimiesmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Tarjousta paremmin ehdoin. 

Tarjouksen hyväksymismenettely 

Tarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 

Nordic Lightsin osakasluetteloon, lukuun ottamatta Nordic Lightsia ja sen tytäryhtiöitä. Tarjouksen hyväksyntä on 

annettava erikseen arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla Nordic Lightsin osakkeenomistajalla on oltava 

rahatili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso ”— Maksuehdot ja selvitys” jäljempänä ja 

”Tärkeitä tietoja”). Osakkeenomistajat voivat ainoastaan hyväksyä Tarjouksen 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. 

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Tarjouksesta sekä siihen liittyvät 

menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina 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-

osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen (”Danske 

Bank”) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nordiclights-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Nordic Lightsin 

osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamisesta Tarjoukseen tai mikäli tällaiset osakkeenomistajat 

asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi. 

Niiden Nordic Lightsin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä 

Tarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä 

ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Tarjoukseen liittyviä asiakirjoja näille hallintarekisteröidyille Nordic Lightsin 

osakkeenomistajille. 

Pantattujen Osakkeiden osalta Tarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Tällaisen suostumuksen 

hankkiminen on kyseisten Nordic Lightsin osakkeenomistajien vastuulla. Pantinhaltijan suostumus on toimitettava 

kirjallisesti tilinhoitajalle. 

Nordic Lightsin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Tarjouksen, 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. Jälkikäteisen Tarjousajan tapauksessa hyväksyminen 

on toimitettava tavalla, joka ilmoitetaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, ja asianomaisen tilinhoitajan ohjeiden 

mukaisesti. 

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 

Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että 

se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan päättymistä. Nordic Lightsin osakkeenomistajat antavat hyväksynnät 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 Tarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Tarjouksen, ei saa myydä tai siirtää 

omistamiaan Osakkeita, joiden osalta hän on Tarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä Tarjouksen osakkeenomistajat 
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valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen jäljempänä kohdassa 

”— Tarjouksen tekninen toteutus” esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan 

hyväksymislomakkeen. Lisäksi Tarjouksen hyväksyvät Nordic Lightsin osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa 

suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Tarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin 

sekä myymään kaikki kyseisen Nordic Lightsin osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen 

toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Tarjouksen ehtojen mukaisesti jäljempänä kohdassa ”— 

Tarjouksen toteuttaminen” kuvatulla tavalla. Tarjouksen toteuttamiskauppojen tai niiden selvityksen yhteydessä 

myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Tarjousvastike maksetaan Nordic Lightsin osakkeenomistajille.  

Tarjouksen hyväksymistoimeksiannon antamalla hyväksynnän antanut 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 

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 Tarjouksentekijä on ilmoittanut Tarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo 

annettua Tarjouksen hyväksymistä Osakkeista ei ole enää mahdollista peruuttaa, paitsi tapauksessa, jossa kolmas taho 

julkistaa kilpailevan julkisen tarjouksen Osakkeista ennen Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 

Tarjousaika) päättymistä, edellyttäen, että Osakkeita koskevia toteutuskauppoja ei ole vielä toteutettu jäljempänä 

kohdassa ”— Tarjouksen toteuttaminen” kuvatun mukaisesti. 

Tarjouksen 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 Nordic Lightsin osakkeenomistaja asianmukaisesti peruuttaa Tarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin kohdistuva 

myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen 

vastaanottamisesta. 

Nordic Lightsin osakkeenomistaja, joka on asianmukaisesti peruuttanut Tarjouksen hyväksyntänsä, voi hyväksyä 

Tarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) noudattaen edellä kohdassa ”— 

Tarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua menettelyä.  

Nordic Lightsin osakkeenomistaja, joka peruuttaa hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-

osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. Finanssivalvonnan Määräysten ja 

Ohjeiden mukaan, mikäli Tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva tarjous ja jos Tarjousta ei ole toteutettu, 

Tarjouksentekijä ei tällaisessa tilanteessa peri maksuja osakkeenomistajilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi. 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Tarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei 

pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Tarjouksen tekninen toteutus 

Kun tilinhoitaja on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen 

Tarjouksen ehtojen mukaisesti, tilinhoitaja kirjaa kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille myyntivarauksen tai 

luovutusrajoituksen. Tarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus 

poistetaan ja kyseiselle osakkeenomistajalle maksetaan Tarjousvastike. 

Tarjouksen tuloksen julkistaminen 

Tarjouksen alustava tulos julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 

Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Alustavan tuloksen julkistamisen 

yhteydessä julkistetaan, toteutetaanko Tarjous sillä edellytyksellä, että Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneitä tai niiden 

täyttymisen vaatimisesta on luovuttu Tarjouksen lopullisen tuloksen julkistamispäivänä, ja jatketaanko Tarjousaikaa. 

Tarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) 

päättymistä seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä 

vahvistetaan niiden Osakkeiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää 

ole pätevästi peruutettu.  

Tarjouksentekijä julkistaa mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alustavan 

prosentuaalisen osuuden arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena 
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pankkipäivänä, ja lopullisen prosentuaalisen osuuden arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä 

seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. 

Tarjouksen toteuttaminen 

Tarjouksen toteutuskaupat toteutetaan kaikkien niiden Nordic Lightsin Osakkeiden osalta, joiden osalta Tarjous on 

pätevästi hyväksytty ja joiden osalta Tarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään neljäntenä (4.) Tarjouksen lopullisen 

tuloksen julkistamista seuraavana suomalaisena pankkipäivänä (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tai keskeytetty 

Tarjousaika) (”Toteutuspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 20.4.2023. Mikäli mahdollista, Osakkeiden 

toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq First Northissa edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq First 

Northin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muutoin toteutuskaupat tehdään Nasdaq First Northin 

ulkopuolella. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteutuspäivänä (”Selvityspäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 

20.4.2023. 

Maksuehdot ja selvitys 

Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle Nordic Lightsin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt 

Tarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa 

makseta pankkitilille, joka sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-

Afrikassa tai Sveitsissä tai missään muussa maassa, missä Tarjousta ei tehdä (katso kohta ”Tärkeitä tietoja”). Mikäli 

Nordic Lightsin osakkeenomistajan hoitotili on eri rahoituslaitoksessa kuin soveltuva arvo-osuustili, Tarjousvastike 

maksetaan tällaiselle käteistilille noin kaksi (2) suomalaista pankkipäivää myöhemmin rahoituslaitosten välisten 

maksutapahtumien aikataulun mukaisesti. 

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 tarjottujen Osakkeiden 

toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy 

ylivoimaisen esteen vuoksi, mutta suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen 

este on ratkaistu. 

Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty, eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, 

siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä osakkeenomistajalle maksettavaa Tarjousvastiketta vastaan. Mahdollisen 

Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty 

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana, siirtyy Tarjouksentekijälle osakkeenomistajalle maksettavaa Tarjousvastikkeen maksua 

vastaan niin pian kuin mahdollista. 

Tarjouksen hyväksymiseen liittyvät maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Tarjouksen yhteyteen liittyvät varainsiirto-, leima-, rekisteröinti- ja muut vastaavat verot ja 

maksut (mukaan lukien viivästyskoron ja muun koron).  

Kukin Nordic Lightsin osakkeenomistaja vastaa kaikista maksuista, jotka tilinhoitaja osakkeenomistajan kanssa tekemän 

sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien tai hallintarekisteröinnin hoitajien tai 

muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien 

rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista ja maksuista. Kukin Nordic Lightsin osakkeenomistaja vastaa maksuista, 

jotka liittyvät osakkeenomistajan tekemän hyväksynnän peruuttamiseen.  

Tarjouksentekijä vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Tarjouksen edellyttämistä arvo-

osuuskirjauksista, Tarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta ja Tarjousvastikkeen 

maksamisesta. 

Mikäli Nordic Lightsin osakkeenomistaja kolmannen osapuolen Tarjousaikana tekemän kilpailevan ostotarjouksen 

vuoksi tai muuten pätevästi peruuttaa Tarjousta koskevan hyväksymisensä, eräät tilinhoitajat voivat periä 

osakkeenomistajalta erikseen maksun Tarjouksen hyväksymiseen ja hyväksymisen peruuttamiseen liittyvistä kirjauksista, 

kuten on kuvattu edellä kohdassa ”— Oikeus peruuttaa hyväksyntä”. Tarjouksentekijä ei peri osakkeenomistajilta 

minkäänlaisia maksuja tällaisten hyväksymisten peruuttamisien yhteydessä. 

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, mukaan lukien osakkeenomistajan 

asuinvaltion verolait, mukaan verotettava tapahtuma osakkeenomistajalle. Kukin osakkeenomistaja maksaa ja vastaa 

niistä mahdollisista veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle osakkeenomistajalle käteisen vastaanottamisesta 
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Tarjouksen perusteella. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen 

neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

Muut asiat 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Tarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 §:n 

mukaisesti. Tähän Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Tarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat tai 

siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan ostotarjouksen, Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 17 §:n mukaisesti (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä; (ii) päättää Tarjouksen 

ehtojen muuttamisesta; ja (iii) päättää Tarjousaikana, mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä, antaa 

Tarjouksen raueta. Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Tarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvien lakien ja sääntelyn 

sekä Yhdistymissopimuksen ehtojen puitteissa. 

Muuta tietoa 

Danske Bank toimii Tarjouksen järjestäjänä, millä tarkoitetaan sitä, että se suorittaa tiettyjä hallinnollisia palveluja 

Tarjouksen yhteydessä. Tämä ei tarkoita, että Tarjouksen hyväksyvää henkilöä (”Osallistuja”) pidettäisiin hyväksynnän 

perusteella Danske Bankin asiakkaana. Osallistujaa pidetään asiakkaana vain, jos Danske Bank on neuvonut Osallistujaa 

tai on muutoin ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Osallistujaan Tarjousta koskien. Jos Osallistujaa ei pidetä asiakkaana, 

sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) sijoittajien suojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta hyväksymiseen. Tämä 

tarkoittaa muun muassa sitä, ettei niin sanottua asiakkaan luokittelua eikä niin sanottua soveltuvuusarviointia suoriteta 

Tarjousta koskien. Kukin Osallistuja on näin ollen vastuussa sen varmistamisesta, että sillä on riittävä kokemus ja tieto 

ymmärtääkseen Tarjoukseen liittyvät riskit. 

Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista 

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU (MiFiD II) mukaan kaikilla sijoittajilla on 3.1.2018 

alkaen oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä vaatimukset edellyttävät, että 

oikeushenkilöt hakevat LEI-koodia ja luonnolliset henkilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa tai kansallisen 

asiakastunnuksensa Tarjouksen hyväksyäkseen. Kunkin henkilön oikeudellinen asema määrää kumpaa, LEI-tunnistetta 

vai henkilötunnusta edellytetään, ja soveltuvan tunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää arvo-osuustilinhoitajaa 

toteuttamasta kauppaa kenen tahansa henkilön osalta, mikäli LEI-tunnistetta tai henkilötunnusta ei toimiteta. 

Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat olla yhteydessä asianmukaiseen viranomaiseen tai markkinoilla 

toimiviin toimittajiin. Heitä, jotka aikovat hyväksyä Tarjouksen, kehotetaan hakemaan LEI-koodia (oikeushenkilöt) tai 

selvittämään kansallisen henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksyntää 

antaessa. 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä 

Tarjouksen hyväksyvät osakkeenomistajat toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Danske Bankille 

henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen ja sosiaaliturvatunnuksen. Danske Bankille toimitettuja henkilötietoja käsitellään 

tietojärjestelmissä Tarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja 

henkilötietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Danske Bankin yhteistyöyritysten 

tietojärjestelmissä ja niitä voidaan antaa Tarjouksentekijälle Tarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Danske 

Bank saattaa hankkia osoitetietoja Euroclear Finland Oy:n toteuttaman automaattisen prosessin kautta. Lisätietoja Danske 

Bankin henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien yksityiskohtaisia tietoja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien 

käyttämisestä, löytyy verkkosivustolta www.danskebank.com. 
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TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY 

Tarjouksentekijä ja Methode lyhyesti  

Montana on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö (y-tunnus 3347535-2). Tarjouksentekijän kotipaikka 

on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on c/o Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 20, 00131 Helsinki, 

Suomi. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijän omistaa välillisesti kokonaan Methode. Yhtiö 

perustettiin 24.2.2023 tekemään Tarjous ja toimimaan Nordic Lightsin emoyhtiönä transaktiorakenteessa. 

Tarjouksentekijä ei ole koskaan harjoittanut tai tällä hetkellä harjoita liiketoimintaa.  

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 Chicagossa, Illinoisissa. Methoden osakkeet ovat olleet 

julkisen kaupankäynnin kohteena vuodesta 1966. Methoden viimeisimmän 10-K vuosikertomuksen perusteella, 

30.4.2022, Methodella oli arviolta 7 000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli arviolta 1,1636 miljardia 

Yhdysvaltain dollaria. 

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevat tahot 

Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisesti yksissä tuumin toimivat tahot ovat Methode 

ja sen suorat ja välilliset enemmistöomisteiset tytäryhtiöt. 

Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva 

taho ei ole Tarjouksen Julkistusta edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut yhtään Nordic Lightsin Osaketta 

julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. 

Tarjouksentekijän tai mikään Tarjouksentekijän lähipiiriin kuuluva osapuoli ei omista Nordic Lightsin osakkeita 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisesti tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä.  
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NORDIC LIGHTSIN ESITTELY 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Nordic Lightsia koskevat taloudelliset ja muut tiedot perustuvat yksinomaan 

Nordic Lightsin julkistamaan vuosikertomukseen sekä tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2022 päättyneeltä 

tilikaudelta, Nordic Lightsin julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin ja muihin julkisesti saatavilla 

oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden 

asianmukaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa. 

Yleiskatsaus 

Nordic Lights on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö (Y-tunnus 3209111-1), jonka osakkeet ovat 

kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Pedersören kunta ja sen rekisteröity 

osoite on Bennäsvägen 155, 68600 Pietarsaari.  

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten 

valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lights keskittyy toimittamaan 

tuotteitaan viidelle loppukäyttäjäsegmentille: kaivosteollisuus, maanrakennus, metsätalous, maatalous ja 

materiaalinkäsittely. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen 

vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina 

suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa 

euroa. Yhtiö työllistää noin 300 työntekijää maailmanlaajuisesti. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Nordic Lightsin rekisteröity osakepääoma on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä 12 663 301 euroa ja Nordic Lightsin 

liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 20 957 962. Yhtiöllä ei hallussa olevia omia osakkeita. Nordic Lightsin 

osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nordic Lightsin yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä osakepääoman vähimmäis- tai 

enimmäismäärästä. 

Nordic Lightsilla on yksi osakelaji. Nordic Lightsin osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen Osake tuottaa 

omistajalleen yhden äänen Nordic Lightsin yhtiökokouksessa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Nordic 

Lightsin osingonjakoon ja muihin jakokelpoisiin varoihin. Nordic Lightsin yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä tai 

rajoituksia koskien äänioikeuksia, jotka eroaisivat Osakeyhtiölain säännöksistä. 

Omistusrakenne 

Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään osakasluetteloon 

28.2.2023 merkityt Nordic Lightsin yksitoista suurinta osakkeenomistajaa ja heidän omistuksensa kaikista Nordic 

Lightsin liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänioikeuksista. 

 

Osakkeita 

yhteensä 

Prosenttia 

osakkeista ja 

äänistä 

Sponsor Fund IV Ky 7 664 065 36,57 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 162 086 10,32 

Oy Purmo Autic Ab 1 473 000 7,03 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 936 254 4,47 

Danske Invest Finnish Equity Fund 671 946 3,21 

Evli Finland Select Fund 538 309 2,57 

Thomasset Oy 498 007 2,38 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 400 000 1,91 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 400 000 1,91 

Tiuraniemi Reijo Tapio 397 618 1,90 

Oy Wedeco Ab 397 618 1,90 

Yksitoista suurinta osakkeenomistajaa, yhteensä  15 538 903 74,14 

Muut osakkeenomistajat  5 816 677 25,86 

Yhtiön hallussa olevat osakkeet  - - 
Yhteensä 20 957 962 100,00 
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Omat osakkeet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Nordic Lightsilla ja sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa tämän Tarjousasiakirjan 

päivämääränä omia osakkeita. 

Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Nordic Lightsilla ei ole liikkeeseen laskettuja tai ulkona olevia optio-oikeuksia tai 

muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Nordic Lightsin yksimieliset osakkeenomistajat ovat kuitenkin 

15.6.2022 valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta (katso jäljempänä kohta ” – Valtuutukset – Valtuutus koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 

oikeuksia”). 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nordic Lightsilla ei ole osakeperusteisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.  

Valtuutukset 

Valtuutus koskien osakeantia  

Yhtiön hallitus valtuutettiin 15.6.2022 yksimielisten osakkeenomistajien kirjallisella päätöksellä päättämään osakeannista 

ja erityisten osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua että Nordic Lightsin hallussa olevien osakkeiden siirtoa. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä ei saa ylittää 3 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 14,3 prosenttia 

Nordic Lightsin kaikista osakkeista.  

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien 

antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.  

Valtuutus koskien omien osakkeiden hankkimista 

Yhtiön hallitus valtuutettiin 15.6.2022 yksimielisten osakkeenomistajien kirjallisella päätöksellä päättämään Yhtiön 

omien osakkeiden hankkimisesta. Hankittavien osakkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää 3 000 000 osaketta, mikä vastaa 

noin 14,3 prosenttia Nordic Lightsin kaikista osakkeista.  

Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 

hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 

vapaalla omalla pääomalla. 

Yhtiön hallitus päättää omien osakkeiden hankkimistavasta ja hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia. 

Osakkeiden hankkiminen voidaan toteuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu 

hankinta).  

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.  

Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset 

Tarjouksentekijä ei ole tietoinen osakassopimuksista tai muista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka liittyisivät äänivallan 

käyttöön tai osakeomistukseen Nordic Lightsissa tai jotka sisältäisivät tietoa, joka vaikuttaisi olennaisesti Tarjouksen 

edullisuuden arviointiin. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja  

Osakeyhtiölain mukaisesti Nordic Lightsin hallitus on vastuussa Yhtiön johdosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. 

Nordic Lightsin yhtiöjärjestyksen mukaan Nordic Lightsin hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään 

kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Nordic Lightsin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Tämän 

Tarjousasiakirjan päivämääränä hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Göran Carlson (puheenjohtaja), Thomas 

Sandvall, Päivi Lindqvist, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog. 
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Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Nordic 

Lightsin toimitusjohtaja on Tom Nordström. 

Nordic Lightsin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 

Hans Erik Bertell. 

Nordic Lightsin omistus Tarjouksentekijässä  

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Nordic Lights ei omista yhtään Tarjouksentekijän tai minkään Tarjouksentekijään 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan tahon osaketta tai osakkeisiin oikeuttavaa 

arvopaperia. 

Taloudelliset tiedot 

Nordic Lightsin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituksen 

toimintakertomus 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ovat Nordic Lightsin julkistamassa muodossa tämän 

Tarjousasiakirjan liitteinä (katso ”Liite A: Nordic Lightsin taloudelliset tiedot”). 

Nordic Lightsin julkistamat tulevaisuudennäkymät 

Nordic Lightsin tulevaisuudennäkymät on kuvattu Nordic Lightsin tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä 31.12.2022 

päättyneeltä tilikaudelta. Katso ”Liite A: Nordic Lightsin taloudelliset tiedot”. 

Yhtiöjärjestys 

Nordic Lightsin yhtiöjärjestys on liitetty tähän Tarjousasiakirjaan. Katso ”Liite B: Nordic Lightsin yhtiöjärjestys”. 
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LIITE A 

NORDIC LIGHTSIN TALOUDELLISET TIEDOT 

Nordic Lightsin julkistama toimintakertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta siten kuin 

ne sisältyvät tähän Tarjousasiakirjaan, perustuvat Nordic Lightsin julkistamiin tietoihin. Tarjouksentekijä ei vastaa 

millään tavalla mainituissa asiakirjoissa esitetyistä tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista tässä 

Tarjousasiakirjassa. 

Taloudellisten tietojen sisällysluettelo 

• Nordic Lightsin julkistama toimintakertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä 

tilikaudelta.
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Jatkuva kasvu ydinliiketoiminnassa













Kasvu jälkimarkkinoilla



Laajentuminen uusille markkina-alueille







Yritysostot



Toimintojen jatkuva kehittäminen
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Aineelliset hyödykkeet 9.

Maa- ja vesialueet 140 73

Rakennukset ja rakennelmat 2 988 3 097

Koneet ja kalusto 5 201 5 432

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 063 1 590

  

Sijoitukset 11.

Muut osakkeet ja osuudet 98 111
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LIITE B 

NORDIC LIGHTSIN YHTIÖJÄRJESTYS 

 

YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Nordic Lights Group Oyj ja englanniksi Nordic Lights Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on 

Pedersöre. 

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä kehittää, valmistaa, markkinoida ja 

myydä valaisinratkaisuja. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja 

arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, 

rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä 

harjoittaa arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. 

3 § Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.  

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

4 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

5 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. 

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 

6 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) 

viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on 

toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen 

määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.  

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa 

mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.  

Yhtiökokous on pidettävä Pedersöressä, Pietarsaaressa tai Helsingissä. 

7 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä.  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 

- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, 

- toimintakertomus, sekä 

- tilintarkastuskertomus. 
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Tämän jälkeen on päätettävä: 

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 

- taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä 

- hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

Tämän jälkeen on valittava: 

- hallituksen jäsenet, sekä 

- yhtiön tilintarkastaja. 

Tämän jälkeen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat. 

8 § Tilintarkastus 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 § Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen. 

10 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta 

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta 

kokonaisäänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä ilmoitus osuuksien 

muutoksesta, kun sillä on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää taikka 

vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-etuus 

fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös, kun osakkeenomistajan edellä 

mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkeiden tuottamat ääniosuudet ja rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio) 

yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen rajojen.  

Tätä kohtaa 10 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5–8 §:n mukaisesti.  

Laskettaessa osakkeenomistajan osuuksia myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevien tahojen osuudet katsotaan 

osakkeenomistajan osuuksiksi. Lisäksi toisen henkilön osuudet otetaan huomioon, jos osakkeenomistajalla on oikeus 

hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henkilön omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia. 

Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus ei koske: 

- osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eikä 

arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa 

osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti; 

- luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos: 

(a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia yhtiön kokonaisäänimäärästä eikä osakkeiden 

kokonaismäärästä; ja 

(b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta yhtiön 

johtamiseen; 
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- omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien tarjoamiseen liittyvässä vakauttamistarkoituksessa 

markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014 muutoksineen) mukaisesti, jos osakkeisiin liittyvää 

äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muutenkaan vaikuteta yhtiön johtamiseen. 

Ilmoitus osuuksien muutoksesta tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana 

kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta 

tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja 

ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan ei tarvitse 

tehdä ilmoitusta osuuksien muutoksesta, jos ilmoituksen tekee se, jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on. 

Ilmoitukseen osuuksien muutoksesta on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

(a) perusteet osuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle; 

(b) ajankohta, jolloin omistus- tai ääniosuus saavutti, ylitti tai väheni alle edellä mainittujen rajojen; 

(c) osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista; 

(d) osakkeenomistajan rahoitusvälineen perusteella joko suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista 

ja ääniosuuksista; 

(e) kyseessä olevien osakkeiden lukumäärä; 

(f) rahoitusvälineen luonne, eräpäivä, toteutusaika ja toimitustapa; 

(g) yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä; 

(h) osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus; 

(i) osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat tahot, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyviä 

äänioikeuksia, ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava 

yritystunnus; sekä 

(j) selvitys osuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon kesken.  

Yhtiö julkaisee mallilomakkeen osuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun osuuksien muutosta 

koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin edellä mainittu raja on saavutettu, 

ylittynyt tai alittunut, yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tieto osuuksien muutoksesta yhtiössä ja 

toimitettava tieto markkinoille.  

Osakkeenomistajan tulee tehdä osuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi valintansa mukaan, ja 

yhtiön on julkistettava kaikki osuuksien muutokseen yhtiössä liittyvät tiedot ilman aiheetonta viivytystä.  

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle osuutensa muuttumisesta, kun osuus saavuttaa tai 

ylittää edellä mainitut rajat, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vain sitä 

määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen osuuden muutosta, kunnes tämä on tehnyt vaaditun ilmoituksen.  

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 10 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen jälkeen huomattavien 

omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaan. 

11 § Ostotarjousvelvollisuus 

Tarjous  

Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 50 prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin 

kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien Nasdaq First North Growth Market Finland, on tehtävä ostotarjous kaikista 

muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista muille 

osakkeenomistajille ja yhtiön osakkeisiin oikeuttavien yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoille. 
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Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan: 

(a) osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden osakkeet; 

(b) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivan henkilön yhdessä toisen kanssa omistamat 

osakkeet; ja 

(c) osakkeet, joihin liittyvää äänivaltaa osakkeenomistaja on sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella oikeutettu 

käyttämään tai ohjaamaan. 

Tässä kohdassa 11 tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun 

sopimukseen perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen 

määräysvallassa olevalle taholle kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä. Tarjousvelvollisuus ei koske yhtiön osakkeiden 

säilyttäjinä toimivia tahoja ja niiden osuuksia ei oteta huomioon laskettaessa osakkeenomistajan ääniosuutta. 

Tässä kohdassa 11 tarkoitetaan yksissä tuumin toimivilla henkilöillä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka 

sopimuksen perusteella tai muutoin toimivat yhteistyössä osakkeenomistajan, tarjouksentekijän tai yhtiön kanssa 

tarkoituksenaan käyttää tai hankkia merkittävää vaikutusvaltaa yhtiössä tai estää ostotarjouksen toteutuminen. Yksissä 

tuumin toimivia henkilöitä ovat ainakin: 

(a) osakkeenomistaja ja tämän määräysvallassa olevat tahot sekä näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat; 

(b) yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat oikeushenkilöt ja näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat; ja 

(c) osakkeenomistaja ja häneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan a–c 

luetelmakohdassa tarkoitetussa suhteessa olevat. 

Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle 

osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää ensiksi mainitun 

osakkeenomistajan ääniosuuden.  

Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei 

velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii tai 

merkitsee lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä. 

Tarjousvastike 

Tarjouksentekijän maksaman tarjousvastikkeen tulee olla käypä markkinahinta. Tarjousvastike voi olla käteistä, 

arvopapereita tai osakkeita tai käteisen, arvopapereiden ja osakkeiden yhdistelmä. Tarjousvastikkeen määrittämisen 

lähtökohtana pidetään korkeinta seuraavista: 

- korkein tarjouksentekijän taikka tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimivan tahon tarjousvelvollisuuden 

syntymistä edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksama hinta; tai 

- jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevista tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä 

painotettu keskiarvo. 

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta tarjousvastikkeeseen, on muussa valuutassa kuin eurossa, joka on yhtiön 

osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan 

Euroopan keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin 

hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomistajille.  

Tarjouksentekijän on kohdeltava kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksettava sama osakekohtainen hinta kaikille 

tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksentekijälle ostotarjouksen perusteella, riippumatta 

tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, omistamien osakkeiden lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy 

osakkeensa tarjouksentekijälle.  

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin 

ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu sen päivän, jolloin 

velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän, johon mennessä ostotarjouksen hyväksyminen tulee tehdä, välillä, 
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tarjouksentekijän on muutettava ostotarjoustaan vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa 

menettelyä on käsitelty jäljempänä.  

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin 

ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa ostotarjouksessa) on tarjottu tarjouksensaajille ja 

kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostotarjouksen 

hyväksymiset tuli tehdä, tarjouksentekijän on hyvitettävä ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouksen) 

hyväksyneille tarjouksensaajille maksetun tarjousvastikkeen ja kyseisessä hankinnassa maksetun vastikkeen välinen 

erotus. 

Menettely 

Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteeseen. 

Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärä sekä 

viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja niistä maksetut vastikkeet. 

Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, ja ilmoitus on tehtävä 

suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan.  

Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille siitä, että velvollisuus tehdä ostotarjous on syntynyt 30 päivän 

kuluessa saatuaan ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, mikäli ilmoitusta ei tehdä tai ilmoitusta ei saada 

mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä, jolloin se muutoin sai tiedon tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen 

ilmoituksen tulee sisältää kaikki tiedot ostotarjouksen tekemistä koskevan velvoitteen syntypäivästä, hallituksen tiedossa 

oleva tarjousvastikkeen määrittämisperuste sekä määräpäivä tarjouksen hyväksymiselle. Tarjouksentekijän on annettava 

hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen tehdä oman ilmoituksensa osakkeenomistajille. 

Hallituksen ilmoitus on tehtävä yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa 

hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Yhtiölle tai hallituksen 

nimeämälle taholle lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa on mainittava hyväksynnän kattavien osakkeiden määrä. 

Ostotarjouksen hyväksyvän tarjouksensaajan tulee hyväksymisilmoituksen kanssa samanaikaisesti antaa yhtiölle kaikki 

sen tarvitsemat asiakirjat, jotta kyseessä olevien osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan toteuttaa tarjousvastikkeen 

maksua vastaan. 

Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen 

määräysten mukaisesti, ja sen on annettava hallitukselle kaikki sen kohtuudella pyytämät tiedot. Mikäli ostotarjouksesta 

on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä edellä mainitussa kappaleessa kuvatulla tavalla ilmoitettava 

muutetusta ostotarjouksesta tarjouksensaajille sekä mahdollisesta tarjousajan pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus 

päättää tällaisesta pidennyksestä, ja se ei saa ylittää kahta (2) viikkoa alkuperäisestä määräpäivästä, johon mennessä 

tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä edellä mainitun kappaleen mukaisesti. Tieto uudesta määräpäivästä tulee kuitenkin 

ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uutta määräpäivää.  

Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä edellä mainitussa kappaleessa määritetyllä 

tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu ostotarjous). 

Tarjouksensaajalla on oikeus perua hyväksymisensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle milloin tahansa siihen 

asti, kunnes osto on tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen kokonaismäärä välittömästi 

ostotarjouksen hyväksymistä koskevan edellä mainitun kappaleen mukaisesti määritellyn määräpäivän jälkeen. 

Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saatuaan ja yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti maksaa 

tarjousvastike ja saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien arvopapereiden osto.  

Mainittuna aikana maksamattomalle tarjousvastikkeelle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä 

päivästä lukien, jolloin oston oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei ole noudattanut edellä mainittuja 

ostotarjousvelvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin 

ostotarjousvelvollisuutta koskeva ilmoitus olisi tullut tehdä.  

Yhtiön on tehtävä kaikki tiedotteet, jotka liittyvät yhtiön osakkeenomistajille tämän kohdan 11 mukaisesti julkaistaviin 

ilmoituksiin ja tietoihin, suomen ja englannin kielellä.  

Kaikki ostotarjousvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat säännökset, joita ei nimenomaisesti ole todettu tässä 

kohdassa 11, tulee määritellä soveltamalla arvopaperimarkkinalain 11 lukua. 

Riitojen ratkaisu 
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Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 11 soveltamisesta koskien myös suoraan tai analogisesti 

soveltuvan sääntelyn soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä hallituksen valtuutus sisältää myös kaiken asianomaiselle 

yrityskauppalautakunnalle analogisesti kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin siitä, onko tässä kohdassa 

11 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää tarjouksen ehdoista sekä tarjouksentekijän tarjouksensaajille 

tarjoaman vastikkeen määrästä. Hallitus voi lisäksi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa 

ostotarjousvelvollisuudesta ja muista tässä kohdassa säädetyistä velvollisuuksista.  

Kaikki vilpittömässä mielessä tämän kohdan 11 mukaisesti tehtävät päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai 

päätösvallan käyttö ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki hallituksen vilpittömässä mielessä tekemät toimet tai toimet, jotka 

tehdään hallituksen puolesta tai antamin valtuuksin tässä kohdassa 11 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja 

sitovia kaikkia asiaankuuluvia tahoja kohtaan, eikä niitä voida riitauttaa pätevyyden osalta tai millään muilla perusteilla. 

Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella tämän kohdan 11 mukaisesti annettuja päätöksiään, ratkaisujaan tai 

ilmoituksiaan. 

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan 

tähän kohtaan 11 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja toimimaan 

hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella neuvonantajalla tulee olla 

asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella neuvonantajalla on tässä tapauksessa 

yhtäläiset valtuudet kuin hallitukselle tässä kohdassa myönnetyt valtuudet, ellei hallitus neuvonantajaa nimittäessään tai 

muutoin toisin päätä.  

Kohdan 11 soveltaminen 

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 11 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen jälkeen julkista 

ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaan. 

Äänimäärän rajoitus 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous edellä määritellyllä tavalla, osakkeenomistaja saa 

käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain sitä määrää, joka ei saavuta tai ylitä edellä 

määritellyn ostotarjousvelvollisuuden synnyttävää alarajaa eli 50 prosentin osuutta.  
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LIITE C 

NORDIC LIGHTSIN HALLITUKSEN LAUSUNTO 

 

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MONTANA BIDCO OY:N TEKEMÄSTÄ VAPAAEHTOISESTA 
JULKISESTA KÄTEISOSTOTARJOUKSESTA 

Montana BidCo Oy ("Montana" tai "Tarjouksentekijä") julkisti 28.2.2023 Nordic Lights Group Oyj:n ("Nordic Lights" tai 
"Yhtiö") osakkeenomistajille suunnatun vapaaehtoisen käteisostotarjouksen, jossa Nordic Lightsin osakkeenomistajia 
pyydetään myymään kaikki Nordic Lightsin osakkeet Montanalle 6,30 euron osakekohtaista käteisvastiketta vastaan 
("Tarjous"). Tarjous tehdään kaikista Nordic Lightsin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole 
Nordic Lightsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet"). 
 
Yhtiön hallitus (”Nordic Lightsin hallitus”) on päättänyt antaa seuraavan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman 
ostotarjouskoodin (”Ostotarjouskoodi”) edellyttämän lausunnon Tarjouksesta. 

Tarjous lyhyesti 
 
Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka on välillisesti Methode Electronics, 
Inc.:n (“Methode”), Delawaren lakien mukaisesti perustetun yhtiön, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena New 
Yorkin pörssissä, kokonaan omistama. 
 
Methode ja Nordic Lights ovat 28.2.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka 
mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Tarjouksen kaikista Nordic Lightsin Osakkeista ja jonka mukaisesti Methode on 
siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Montanalle (sen ehtojen mukaisesti). 
 
Tämän lausunnon päivämääränä Nordic Lightsin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 20 957 962, eikä 
Yhtiön hallussa ole omia osakkeita. Tarjouksentekijä tai Methode eivät omista yhtään Yhtiön osaketta. 
 
Tarjouksentekijä ja Methode ovat pidättäneet itsellään oikeuden hankkia Nordic Lightsin osakkeita tai ryhtyä 
järjestelyihin Nordic Lightsin osakkeiden hankkimiseksi ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen 
(mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market 
Finlandissa ("Nasdaq First North") tai muutoin Tarjouksen ulkopuolella. Tarjouksentekijä on sitoutunut julkistamaan 
tehdyt tai järjestellyt hankinnat sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 
 
Tarjous tehdään niiden ehtojen mukaisesti, jotka sisällytetään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän odotetaan 
julkaisevan arviolta 14.3.2023 ("Tarjousasiakirja"). 
 
Tarjousvastike 
 
Tarjous julkistettiin tarjousvastikkeella 6,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi 
hyväksytty, alisteisena oikaisuille alla esitetyn mukaisesti ("Tarjousvastike"). Tarjousvastike on määritelty 20 957 962 
Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö korottaisi Osakkeidensa määrää minkä tahansa järjestelyn seurauksena, millä olisi 
laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai jollakin muulla tavalla jakaa tai siirtää varoja 
osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Tarjouksen 
selvittämistä (siten, että varojenjakoa ei suoriteta Tarjouksentekijälle), Tarjouksentekijän maksamaa Tarjousvastiketta 
alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa 16.2.2023 julkistetusti, Yhtiön hallitus 
on ehdottanut, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. 
 
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 
 

• noin 13,4 prosenttia verrattuna 5,56 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq First Northissa 
27.2.2023, eli viimeisenä Tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 

• noin 58,1 prosenttia verrattuna 3,99 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First Northissa 
20.12.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki ei-sitovan tarjouksen Nordic 
Lightsille; 
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• noin 51,5 prosenttia verrattuna 4,16 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen kolmen kuukauden 
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq First Northissa välittömästi ennen Tarjouksen 
julkistamista; ja 

• noin 25,5 prosenttia verrattuna 5,02 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen listautumisannin merkintähintaan 
Nasdaq First Northiin listautumisen yhteydessä 5.7.2022. 

 
Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat; Sponsor Fund IV Ky ("Sponsor"), joka on viime kädessä Sponsor Capital Oy:n 
("Sponsor Capital") määräysvallassa, sekä Sponsor Capitalin yksittäiset osakkaat ("Yksittäiset osakkaat"), Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo ("Elo") ja Oy Purmo Autic AB ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen 
tietyin tavanomaisin ehdoin. Sponsorin ja Yksittäisten osakkaiden peruttamattomat sitoumukset eivät purkaudu, jos 
parempia kilpailevia tarjouksia tehdään. Elon ja Purmon peruuttamattomat sitoumukset purkautuvat, jos mikään 
kolmas osapuoli julkaisee kilpailevan tarjouksen Yhtiön kaikkien Osakkeiden hankkimiseksi vähintään 6,93 euron 
vastikkeella osakkeelta ja että Tarjouksentekijä ei seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa vastaa tai ylitä kilpailevaa 
tarjousta Tarjousvastiketta korottamalla. Tarjoukseen liittyvät peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 
56,5 prosenttia Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä, josta Sponsorin ja Yksittäisten osakkaiden peruuttamattomat 
sitoumukset edustavat noin 39,2 prosenttia Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä. Lisäksi Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Varma ("Varma") (noin 1,9 prosenttia osakkeista ja äänistä) sekä Thomasset Oy ("Thomasset") 
(noin 2,4 prosenttia osakkeista ja äänistä), jotka yhdessä omistavat noin 4,3 prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja 
äänistä, ovat ilmaisseet suhtautuvansa Tarjoukseen myönteisesti. 
 
Tarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että 
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun 
Tarjouksentekijä julkistaa Tarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien 
hyväksyntöjen saamisen sääntelyviranomaisilta, ja että Tarjouksentekijä on saavuttanut hyväksynnät, jotka edustavat 
osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna yli 90 prosenttia Yhtiön 
Osakkeista ja äänistä. 
 
Tarjouksentekijä on vahvistanut Nordic Lightsin hallitukselle, että Tarjous rahoitetaan kokonaisuudessaan Methode-
konsernin käytettävissä olevien käteisvarojen ja Methoden käytettävissä olevien luottojärjestelyjen tarjoaman 
velkarahoituksen yhdistelmällä. Tarjouksen rahoittamiseen tarvittavat varat ovat Tarjouksentekijän käytettävissä 
Methoden antaman rahoitussitoumuksen perusteella, jotta Tarjous voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan Tarjouksen 
toteutuessa ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä Osakeyhtiölain mukaisesti sekä 
Yhdistymissopimuksen mukaisen Tarjouksentekijän mahdollisen irtisanomiskorvauksen maksamisen osalta. 
 
Tarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 15.3.2023 ja päättyvän arviolta 14.4.2023, ellei 
Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa 
kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisen. Tarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan 
vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Tarjouksen julkistamisen yhteydessä ilmoitetusti, Yhdistymissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaisesti 
Nordic Lightsin hallitus pidättää itsellään oikeuden perua suosituksensa, muuttaa sitä tai sisällyttää siihen ehtoja, mikäli 
hallitus Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen lojaliteetti- ja 
huolellisuusvelvollisuutensa perusteella ja mahdollisesti kilpailevan paremman tarjouksen tai ehdotuksen (arvioiden 
konsultoituaan Yhtiön ulkopuolista oikeudellista ja/tai taloudellista neuvonantajaa) vuoksi tai olennaisesti 
muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, arvioi vilpittömin mielin, että Tarjouksen hyväksyminen ei enää olisi Nordic Lightsin 
osakkeenomistajien parhaan edun mukaista ja suosituksen muuttamatta jättäminen rikkoisi Nordic Lightsin hallituksen 
lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuutta. Mikäli tällainen Nordic Lightsin hallituksen toimenpide liittyy kilpailevaan 
tarjoukseen tai kilpailevaan ehdotukseen, jonka Nordic Lightsin hallitus on vilpittömässä mielessä arvioinut paremmaksi 
tarjoukseksi, Nordic Lightsin hallitus voi perua suosituksensa, muuttaa sitä tai sisällyttää siihen ehtoja edellyttäen, että 
Nordic Lightsin hallitus on (i) noudattanut Yhdistymissopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan olla houkuttelematta 
kilpailevia transaktioita, (ii) ilmoittanut Tarjouksentekijälle Yhtiön vastaanottamasta paremmasta tarjouksesta ja sen 
olennaisesta sisällöstä, mukaan lukien kaikki taloudelliset ehdot, ja (iii) Tarjouksentekijän pyynnöstä viiden (5) 
pankkipäivän aikana tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta, vilpittömin mielin antanut Tarjouksentekijälle 
mahdollisuuden neuvotella Nordic Lightsin halliltuksen kanssa Tarjouksen ehtojen muuttamisesta Tarjouksentekijän 
ehdottamalla tavalla.  
 
Nordic Lightsin hallitus on katsonut aiheelliseksi sitoutua olemaan houkuttelematta kilpailevia tarjouksia perustuen 
arvioonsa Tarjouksen ehdoista ja peruuttamattomista sitoumuksista, jotka Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat ovat 
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antaneet Tarjouksentekijälle, ja ottaen huomioon myös sen, että sitoumus olla houkuttelematta kilpailevia tarjouksia ei 
estä Nordic Lightsin hallitusta tutkimasta mahdollisia kilpailevia tarjouksia, joita ei ole houkuteltu, ja näin ollen 
noudattamasta lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuttaan tilanteessa, jossa kilpaileva tarjouksen tekijä on ottanut 
yhteyttä Nordic Lightsin hallitukseen ilman, että Nordic Lightsin hallitus on itse tehnyt aloitteen, tai jos olosuhteet 
muutoin muuttuvat merkittävästi. 

Lausunnon tausta 
 
Ostotarjouskoodin mukaan Nordic Lightsin hallituksen tulee julkistaa lausunto Tarjouksesta. 
 
Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio Tarjouksesta Nordic Lightsin ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista 
Nordic Lightsin toimintaan ja työllisyyteen Nordic Lightsissa. 
 
Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on 7.3.2023 toimittanut Nordic Lightsin hallitukselle 
Tarjousasiakirjan suomenkieliset ja englanninkieliset luonnokset (”Tarjousasiakirjan luonnos”). 
 
Valmistellessaan lausuntoaan Nordic Lightsin hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Nordic Lightsin hallitus 
ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Nordic Lightsin hallituksen arvioon Tarjouksen vaikutuksesta Nordic 
Lightsin liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava varauksella. 
 
Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden 
todennäköisistä vaikutuksista Nordic Lightsin toimintaan ja työllisyyteen 
 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 
 
Nordic Lightsin hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Yhtiön ja Tarjouksentekijän Tarjousta 
koskevassa 28.2.2023 julkaistussa tiedotteessa ("Julkistustiedote") ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen 
lausuntojen perusteella. 
 
Methode arvostaa suuresti Nordic Lightsia ja on vaikuttunut Yhtiön globaalista markkina-asemasta, strategisista 
asiakassuhteista ja erilaistetusta tuotetarjonnasta. Methode katsoo Nordic Lightsin täydentävän hyvin sen nykyisiä LED-
valaisinratkaisuja ja uskoo olevansa ihanteellinen kumppani tukemaan Yhtiön jatkuvaa kasvua luoden samalla arvoa 
täydentävien tuote- ja valmistusominaisuuksien avulla. 
 
Methode lisäisi Nordic Lightsin liiketoiminnan laajuutta ja vähentäisi sen riippuvuutta rakennus- ja kaivosmarkkinoista. 
Hyödyntämällä Methode brändiä Nordic Lights pystyisi myymään tuotteitaan ristiin laajemmalle Methode 
asiakaskunnalle. Methoden auto- ja hyötyajoneuvoalan valmiudet ja kyvykkyydet voivat auttaa Nordic Lightsia 
vauhdittamaan ajovalojen liiketoimintaansa. Lisäksi Methode voi auttaa Nordic Lightsia saamaan räjähdysvaarallisissa 
tiloissa käytettäville laitteille haettavia sertifikaatteja (Ex), jotka laajentavat sen tuotteiden markkinoita. 
 
Methode on innostunut mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä nykyisen johtoryhmän kanssa ja auttaa kasvattamaan ja 
vahvistamaan Yhtiön liiketoimintaa. 
 
Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikojen sijaintiin. Kuten on tavanomaista julkisissa 
ostotarjouksissa, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Nordic Lightsin hallituksen kokoonpanon Tarjouksen 
toteuttamisen jälkeen. 
 
Hallituksen arvio 
 
Nordic Lightsin hallitus uskoo, että se hyötyy Methoden kokemuksesta alalla, ja kumppanuus Methode kanssa 
nopeuttaisi entisestään Nordic Lightsin menestyksekästä kasvua. 
 
Nordic Lightsin hallitus pitää Tarjousasiakirjan luonnoksen sisältämiä Nordic Lightsia koskevia Tarjouksentekijän 
strategisia suunnitelmia yleisluontoisina. Nordic Lightsille ja Nordic Lightsin hallitukselle esitettyjen tietojen perusteella 
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Nordic Lightsin hallitus kuitenkin uskoo, ettei Tarjouksen toteuttamisella odoteta olevan välitöntä olennaista vaikutusta 
Nordic Lightsin liiketoimintaan tai työntekijöiden asemaan. 
 
Nordic Lightsin hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut Nordic Lightsin työntekijöiltä muodollisia 
lausuntoja Tarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Nordic Lightsissa. 
 
Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämästä rahoituksesta 
 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 
 
Nordic Lightsin hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän rahoitusta koskevaa vahvistusta sekä Julkistustiedotteessa ja 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjä lausuntoja. Lisäksi, Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") ja oikeudellinen neuvonantaja ovat tarkastaneet Tarjouksentekijän 
28.2.2023 päivätyn vahvistuksen rahoituksen saatavuudesta ("Vahvistus rahoituksen saatavuudesta").  
 
Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaisesti Tarjouksentekijä rahoittaa Tarjouksen sen toteutuessa ja mahdollisen 
pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä Methode-konsernin käytettävissä olevien käteisvarojen ja Methoden 
käytettävissä olevien luottojärjestelyjen tarjoaman velkarahoituksen yhdistelmällä. Tarjouksen rahoittamiseen 
tarvittavat varat ovat Montanan käytettävissä Methoden antaman rahoitussitoumuksen perusteella, jotta Tarjous 
voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan Tarjouksen toteutuessa ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä 
sekä Yhdistymissopimuksen mukaisen Tarjouksentekijän mahdollisen irtisanomiskorvauksen maksamisen osalta. 
Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle 
 
Tarjouksentekijän vakuutukset Yhdistymissopimuksessa 
 
Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijä vakuuttaa Nordic Lightsille, että Tarjouksentekijällä on saatavilla riittävät 
varat, kuten Vahvistuksessa rahoituksen saatavuudesta ilmenee, kaikkien Osakkeiden yhteenlasketun 
Tarjousvastikkeen maksamisen rahoittamiseksi Tarjouksen toteutumisen yhteydessä sekä sen jälkeen toteutettavan 
mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi ja mahdollisen Tarjouksentekijän irtisanomiskorvauksen 
maksamisen rahoittamiseksi. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ei ole ehdollinen rahoituksen 
saatavuudelle. 
 
Hallituksen arvio 
 
Nordic Lightsin hallitus uskoo Tarjouksentekijän Yhtiölle antamien tietojen perusteella, että Tarjouksentekijä on 
varmistanut tarvittavan ja riittävän määrän rahoitusta siten, että Tarjouksentekijällä tulee olemaan riittävät varat 
käteisvaroina ja velkarahoituksena rahoittaakseen Tarjous toteuttamispäivänä ja mahdollinen pakollinen 
lunastusmenettely arvopaperimarkkinalain 11 luvun 9 §:n vaatimuksen mukaisesti sekä mahdollisen Tarjouksentekijän 
irtisanomiskorvauksen maksamisen rahoittamiseksi 

Arvio Tarjouksesta Nordic Lightsin ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta 
 
Arvioidessaan Tarjousta, analysoidessaan Nordic Lightsin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessään lausunnostaan 
Nordic Lightsin hallitus on ottanut harkinnassaan huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien muun muassa Nordic 
Lightsin viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Nordic Lightsin 
osakkeen kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen sekä Nordic Lightsin osakkeen kohtalaisen tai vähäisen 
kaupankäyntivolyymin erityisesti suhteessa suuremmilla toimialalla toimiviin vertailuyhtiöihin ja Tarjouksen 
toteuttamisen ehdot Tarjouksentekijälle. 
 
Nordic Lightsin hallituksen arviointi Nordic Lightsin liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä yhtiönä on 
perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät useita epävarmuustekijöitä, kun taas 
Tarjousvastikkeeseen ja sen sisältämään preemioon ei sisälly muita epävarmuustekijöitä kuin Tarjouksen 
toteuttamisedellytysten täyttyminen. 
 
Nordic Lightsin hallitus sai Nordic Lightsin taloudelliselta neuvonantajalta SEB:ltä 27.2.2023 päivätyn lausunnon 
Tarjousvastikkeesta ("Lausunto"). Lausunto on liitetty kokonaisuudessaan Nordic Lightsin hallituksen lausuntoon. 
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Nordic Lightsin hallitus arvioi Tarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden 
perusteella, että Tarjousvastike on kohtuullinen. Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa: 
 

• tiedot ja oletukset Nordic Lightsin liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon päivämääränä 
ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa, mukaan luettuna arvio Nordic Lightsin nykyisen strategian 
implementointiin ja täytäntöönpanoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista; 

• Osakkeista tarjottu preemio; 

• Nordic Lightsin osakkeen historiallinen kaupankäyntihinta sekä osakkeen kohtalainen tai vähäinen 
kaupankäyntivolyymi erityisesti suhteessa suurempiin toimialalla toimiviin vertailuyhtiöihin; 

• likviditeetti, joka on saatavilla osakkeenomistajille, jotka tarjoavat osakkeitaan Tarjouksessa; 

• järjestelyn toteutumisvarmuus ja se, että Tarjouksen ehdot ovat kohtuulliset ja tavanomaiset; 

• Nordic Lightsin osakkeen arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin arvostuskertoimiin ennen 
Tarjouksen julkistamista; 

• Nordic Lightsin hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä ulkopuolisen taloudellisen 
neuvonantajan kanssa käydyt keskustelut; ja 

• SEB:n antama Lausunto. 
 
Lisäksi Nordic Lightsin hallitus arvioi, että Tarjousvastikkeen taso ja merkittävien osakkeenomistajien tuki Tarjoukselle 
peruuttamattomien sitoumusten muodossa sekä Varman ja Thomassetin myönteinen kanta Tarjoukseen vaikuttavat 
myönteisesti Tarjouksentekijän kykyyn saada haltuunsa yli 90 prosenttia Osakkeista ja siten auttavan Tarjouksen 
toteuttamisessa onnistuneesti. Merkittävät osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat noin 56,5 prosenttia Nordic 
Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Tarjouksen. Nordic Lightsin hallitus 
on erityisesti ottanut huomioon Sponsorin peruuttamattoman sitoumuksen, mukaan lukien Yksittäisten osakkaiden 
peruuttamattomat sitoumukset, jotka edustavat 39,2 prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, sekä sen, että se 
ei purkaudu, jos parempia kilpailevia tarjouksia tehdään. 
 
Nordic Lightsin hallituksen näkemyksen mukaan Nordic Lightsin relevantit liiketoimintanäkymät tarjoaisivat Nordic 
Lightsille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa itsenäisenä yhtiönä Nordic Lightsin ja sen osakkeenomistajien edun 
mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät sekä 
Tarjousasiakirjan luonnokseen sisältyvät Tarjouksen ehdot, Nordic Lightsin hallitus on päätynyt siihen, että Tarjous on 
suotuisa vaihtoehto osakkeenomistajille. 

Nordic Lightsin hallituksen suositus 
 
Nordic Lightsin hallitus on huolellisesti arvioinut Tarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen, Lausunnon ja 
muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. 
 
Edellä esitetyn perusteella Nordic Lightsin hallitus katsoo, että Tarjous ja Tarjousvastikkeen määrä ovat vallitsevissa 
olosuhteissa Nordic Lightsin osakkeenomistajille kohtuullisia. 
 
Yllä mainittuun perustuen Nordic Lightsin hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat Tarjousta ja tätä lausuntoa koskevaan 
harkintaan ja päätöksentekoon, suosittelevat yksimielisesti, että Nordic Lightsin osakkeenomistajat hyväksyvät 
Tarjouksen. 
 
Osakeyhtiölain esteellisyyssäännösten ja Ostotarjouskoodin mukaisesti hallituksen jäsenet Thomas Sandvall ja Sami 
Heikkilä, jotka kuuluvat Sponsor Capitalin, yhtiön, jonka määräysvallassa Sponsor on viimekädessä, eivät ole 
osallistuneet hallituksen suositusta tai Yhdistymissopimusta koskevaan päätöksentekoon heidän Sponsor Capitaliin ja 
Sponsoriin, joka on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään tarjouksen, kohdistuvien merkittävien yhteyksiensä ja 
intressiensä vuoksi. 

Eräitä muita asioita 
 
Nordic Lightsin hallitus toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta arvaamattomia riskejä, mikä on yleistä 
tämän kaltaisissa prosesseissa. 
 
Nordic Lightsin hallitus toteaa, että Nordic Lightsin osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon myös Tarjouksen 
hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Jos Osakkeiden ja äänten yli 90 prosentin osuutta koskevasta 
toteuttamisedellytyksestä luovuttaisiin, Tarjouksen toteuttaminen vähentäisi Nordic Lightsin osakkeenomistajien sekä 
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niiden osakkeiden lukumäärää, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First Northissa. Tarjouksessa 
pätevästi tarjottujen Osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin osakkeiden 
likviditeettiin ja arvoon. Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi 
kolmasosaa yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on riittävä ääniosuus tiettyjen 
yhtiöoikeudellisten järjestelyjen päättämiseksi, mukaan lukien muun muassa yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön, 
yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön kotipaikan muuttaminen ja yhtiön osakkeiden liikkeeseenlasku 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
 
Osakeyhtiölain 18 luvun mukaisesti osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista 
ja äänistä, on oikeutettu, sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan muiden 
osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Tällaisessa tapauksessa niiltä Nordic Lightsin osakkeenomistajilta, jotka eivät 
ole hyväksyneet Tarjousta, voidaan lunastaa Osakkeet Osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden 
lunastusmenettelyssä Osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 
 
Nordic Lights on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua 
arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua Ostotarjouskoodia. 
 
Tämä Nordic Lightsin hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa, eikä Nordic Lightsin hallitus 
tässä lausunnossaan erityisesti arvioi yleistä Osakkeiden kurssikehitystä tai sijoittamiseen liittyviä riskejä. 
Osakkeenomistajien tulee päättää Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja Osakkeenomistajien 
tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa ja 
tässä lausunnossa esitetyt tiedot ja muut Osakkeen arvoon vaikuttavat seikat. 
 
Nordic Lights on nimittänyt SEB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Roschier Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi 
neuvonantajakseen Tarjouksen yhteydessä. 
 
9.3.2023 
 
Nordic Lightsin hallitus 
 

Liite 1: Lausunto 
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The Board of Directors 

Nordic Lights Oyj 

 P.O. Box 36, Bennäsvägen/Pännäistentie 155 

68601 Jakobstad/Pietarsaari 

Finland 

 

 

The Board of Directors of Nordic Lights Oyj (“Nordic Lights”) (the “Board”) has requested the 

opinion of SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki Branch 

(”SEB Corporate Finance”) as to the fairness, from a financial point of view, of the offer 

consideration per Nordic Lights share amounting to EUR 6.30 in cash (the “Offer Consideration”) 

proposed to be received by the shareholders of Nordic Lights pursuant to the public offer (the 

“Offer”) by Methode Electronics, Inc. (the “Offeror”), which is planned to be announced on 

February 28, 2023 before the market opens in Helsinki. 

 

In connection with the presentation of this opinion, SEB Corporate Finance has, inter alia, 

reviewed certain publicly available and other business and financial information relating to Nordic 

Lights (including annual and interim reports issued by Nordic Lights); certain financial forecasts 

and other information and data which were provided to or discussed with SEB Corporate Finance 

by the management of Nordic Lights and that Nordic Lights has instructed SEB Corporate Finance 

to use for the purposes of its analyses. In addition, SEB Corporate Finance has held discussions 

with certain members of the Board of Nordic Lights and senior members of the management of 

Nordic Lights concerning the businesses, operations, financial position and prospects of Nordic 

Lights; compared certain financial and stock exchange related information regarding Nordic Lights 

with similar information for certain other companies that SEB Corporate Finance considered 

relevant; reviewed the share price development and trading activity in the Nordic Lights shares 

on Nasdaq Helsinki; also discussed with certain large shareholders of Nordic Lights; and 

performed such other analyses and studies as SEB Corporate Finance has deemed appropriate 

as a basis for this opinion. 

 

SEB Corporate Finance has relied, without independent verification, upon the accuracy in all 

material aspects of all of the financial and other information and data publicly available or provided 

to or otherwise reviewed by or discussed with SEB Corporate Finance and upon the assumption 

that no information of material importance to the evaluation of Nordic Lights future earnings 

capacity or for SEB Corporate Finance’s assessment in general has been omitted. 

 

With respect to financial forecasts and other information and data provided to or otherwise 

reviewed by or discussed with SEB Corporate Finance by the management of Nordic Lights, SEB 

Corporate Finance has been advised and assumed with your consent, that such financial 

forecasts and other information and data (including extrapolations thereto) were reasonably 

prepared on bases reflecting the best currently available estimates and judgments of the 

management of Nordic Lights as to the future financial performance of Nordic Lights and the other 

matters covered thereby. SEB Corporate Finance further has assumed that the financial results 

reflected in the financial forecasts and other information and data used in its analyses will be 

realized at the times and in the amounts projected. 

 

SEB Corporate Finance has not conducted any due diligence in order to verify the accuracy of 

the received or reviewed information, and has not made any independent evaluation or 
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assessment of the assets and liabilities (contingent, off-balance sheet or otherwise) of Nordic 

Lights or any other entity, nor has SEB Corporate Finance been furnished with any such 

evaluation or assessment or made any physical inspection of the properties or assets of Nordic 

Lights or any other entity. SEB Corporate Finance is not expressing any opinion with respect to 

accounting, tax, regulatory, legal or similar matters and it has relied upon the assessments of 

representatives of Nordic Lights as to such matters. 

 

This opinion does not address any terms (other than the Offer Consideration to the extent 

expressly specified herein) or other aspects or implications of the Offer, including, without 

limitation, the form or structure of the Offer. SEB Corporate Finance’s assignment does not 

include expressing an opinion on the relative merits of the Offer as compared to any alternative 

business strategies that might exist for Nordic Lights, including whether any other transaction 

would potentially be more favourable for the shareholders of Nordic Lights, or the effect of any 

other transaction in which Nordic Lights might engage. SEB Corporate Finance also expresses 

no view as to, and this opinion does not address, the fairness (financial or otherwise) of the 

amount or nature or any other aspect of any compensation to any officers, directors or employees 

of any parties to the Offer, or any class of such persons, relative to the Offer Consideration to be 

paid to the shareholders of Nordic Lights or otherwise. 

 

SEB Corporate Finance’s opinion is based upon current market, economic, financial and other 

conditions as in effect on, and upon the information made available as of the date hereof. Any 

change in such conditions or information may require a revaluation of this opinion. Although 

subsequent developments may affect this opinion, SEB Corporate Finance assumes no obligation 

to update, revise or reaffirm this opinion. This opinion does not include any assessment as to the 

actual value of the prices at which Nordic Lights shares or any other securities will trade or 

otherwise will be transferable at any time, including following announcement or consummation of 

the Offer. 

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB”) is a leading bank in the Nordic market and offers its 

clients various financial services, including providing and arranging loans, and also has 

operations within securities trading and brokerage, equity research and corporate finance. As a 

result of its position in the Nordic market, SEB might have provided and may in the future provide 

investment banking, commercial banking and other financial services unrelated to the Offer to 

Nordic Lights, the Offeror and/or their respective affiliates, for which services SEB and its affiliates 

may receive customary compensation. In addition, in the ordinary course of business within 

securities trading and brokerage, SEB and any of its affiliates may, at any point in time, for its own 

or its clients’ accounts trade or hold positions in the shares and other securities issued by Nordic 

Lights or the Offeror. 

 

SEB Corporate Finance has acted as financial advisor to Nordic Lights in connection with the 

Offer and will receive a fee for its advisory services, a substantial portion of which is contingent 

upon the consummation of the Transaction. In addition, Nordic Lights has agreed to reimburse 

SEB Corporate Finance’s expenses and to indemnify SEB Corporate Finance against certain 

liabilities arising out of its engagement. 

 

SEB Corporate Finance’s advisory services and this opinion are provided for the information of 

and assistance to the Board in connection with its consideration of the Offer and does not 

C-8



 

3(3) 

 

constitute a recommendation as to whether the shareholders of Nordic Lights should accept the 

Offer or how any such shareholder should act on any matters relating to the Offer or otherwise. 

 

Based upon and subject to the foregoing, it is SEB Corporate Finance’s opinion that, as of the 

date hereof, the Offer Consideration to be received in the Offer by shareholders of Nordic Lights 

is fair, from a financial point of view, to such shareholders. 

 

Any disputes relating to this letter shall be settled exclusively by Finnish courts and according to 

Finnish law. 

 

Helsinki, February 27, 2023 

 

Yours faithfully, 

 

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki Branch 
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