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                                 10.2.2021 

 

 

TÄYDENNYSASIAKIRJA PPG INDUSTRIES, INC.:IN 14.1.2021 PÄIVÄTTYYN 

TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA 

KAIKISTA TIKKURILA OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA  

 

 

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN 

TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, SEN TÄYDENNYKSIÄ JA 

OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ 

NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOLLA SE 

OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA, POSTILLA, TELEFAKSILLA, 

SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN 

EIKÄ VÄLILLISESTI EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ 

AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA 

HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA 

TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA. 

PPG Industries, Inc. (“Tarjouksentekijä” tai “PPG”) ja Tikkurila Oyj (“Yhtiö” tai “Tikkurila”) ovat 18.12.2020 

allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jota muutettiin 5.1.2021 (“Yhdistymissopimus”), ja jonka mukaan PPG on 

tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista 

osakkeista (“Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”) (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 15.1.2021 julkaissut 

Ostotarjousta koskevan 14.1.2021 päivätyn tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”). Ostotarjous alkoi 15.1.2021.  

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen 

“Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan 

(“Täydennysasiakirja”) tiedoilla: 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 4.2.2021 sopineet Yhdistymissopimuksen tietyistä muutoksista, joiden mukaisesti 

Tarjouksentekijä muun muassa korottaa Ostotarjouksessa jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty, tarjottua käteisvastiketta 34,00 euroon (ennen korotusta 27,75 euroa). Tarjousvastikkeen korottamisen 

lisäksi myös Yhdistymissopimuksessa mainittua Vähimmäisedellytystä (kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa) 

muutettiin siten, että ehdollisena muiden edellytysten täyttymiselle, Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa 

Ostotarjous tulee nyt olemaan ehdollinen sille, että Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, 

jotka yhdessä Tarjouksentekijän ja sen tytäryhtiöiden ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen 

päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, edustavat yhteensä yli 

66,7 prosenttia (ennen muutosta: yli 90 prosenttia) Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista. Tarjouksentekijä ja Tikkurila 

sopivat lisäksi muuttavansa Yhdistymissopimusta siten, että Pitkäaikaisen Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän 

(kuten määritelty Tarjousasiakirjassa) mukaisten palkkiomaksojen kynnysarvo, jonka ylittäviltä osin vaaditaan 

Tarjouksentekijän suostumus, muutetaan 11,1 miljoonasta eurosta 13,6 miljoonaan euroon. Tarjouksentekijä ja 

Tikkurila päättivät lisäksi muuttaa Yhdistymissopimuksen irtisanomismaksuja siten, että Tarjousasiakirjan kohdan 3.9 

jaksossa “Irtisanomismaksut” tarkoitetut irtisanomismaksut muutetaan 12 miljoonasta eurosta 24 miljoonaan euroon. 

Tarjouksentekijä on lisäksi antanut viranomaishyväksyntöjen saamiseen liittyviä lisäsitoumuksia varmistaakseen 

Ostotarjouksen toteutumista. Muut tiedot, jotka julkistettiin 4.2.2021, sekä muut Ostotarjouksen täydennykset 

esitetään jäljempänä Täydennysasiakirjassa. 
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Yhdistymissopimukseen tehtyjen muutosten johdosta Tarjouksentekijä muuttaa seuraavia Tarjousasiakirjan kohtia 

seuraavasti: 

Kansisivun ensimmäinen, neljäs ja viides kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot 

lihavoitu ja yliviivattu): 

PPG Industries, Inc. (“Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella 

käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, “Arvopaperimarkkinalaki”) 11 

luvun ja tämän tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”) ehtojen mukaisesti kaikki Tikkurila Oyj:n (“Yhtiö” 

tai “Tikkurila”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (“Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”), 

ISIN-tunnus FI4000008719, jotka eivät ole Tikkurilan tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 18.12.2020, ja sitä muutettiin 5.1.2021 ja 4.2.2021 

Tarjousvastikkeen (kuten määritelty jäljempänä) korottamiseksi. 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 18.12.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jota muutettiin 5.1.2021 

ja 4.2.2021 (“Yhdistymissopimus”), ja jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun 

julkisen käteisostotarjouksen Osakkeista. Osakkeenomistajille maksettava tarjousvastike on 27,75 34,00 

euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (“Tarjousvastike”), 

ollen alisteinen mahdolliselle oikaisuille, kuten jäljempänä kohdassa “Ostotarjouksen ehdot ─ 

Tarjousvastike” on selostettu. Ostotarjouksen mukaan Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 1,22 

1,5 miljardia euroa. Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon Ostotarjouksesta ja 

Yhdistymissopimuksesta, ovat yksimielisesti päättäneet suositella Arvopaperimarkkinalain ja 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen Ostotarjouskoodin (“Ostotarjouskoodi”) mukaisesti annetussa 

lausunnossaan, että Yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen (“Suositus”). Tarjouksentekijän 

4.2.2021 tekemien Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen ehtojen muutosten, sisältäen 

Tarjousvastikkeen korottamisen, johdosta Yhtiön hallitus tulee päivittämään hallituksen 13.1.2021 

antaman ja julkaistun lausunnon. 

 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 84,5 126,1 prosenttia verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin 

Nasdaq Helsingissä 17.12.2020, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä 

kaupankäyntipäivänä; noin 89,1 131,7 prosenttia Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti; ja noin 

97,3 141,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun 

keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti. 

Jakson “Eräitä tärkeitä päivämääriä” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa jatketa 

tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti: 

 

18.12.2020 Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen; 

 

5.1.2021                               Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa alkuperäistä   

                                                          tarjousvastiketta; 

 

14.1.2021   Ostotarjouksen ehtojen julkistus; 

 

15.1.2021   Tarjousasiakirja saatavilla; 

 

15.1.2021   Tarjousaika alkaa; 
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4.2.2021                                      Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa tarjousvastiketta 

sekä muut Yhdistymissopimuksen muutokset; 

 

15.3.2021 Tarjousaika päättyy aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä 

Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti, 

siinä laajuudessa kuin on tarpeen Toteuttamisedellytysten (kuten 

määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, edellyttäen että Yhtiön 

liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan, kuten 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetaan; 

 

16.3.2021 (alustava) Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus; 

 

18.3.2021 (alustava) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus; ja 

 

19.3.2021 (alustava) Tarjousvastikkeen maksaminen. 

Jakson 1.1 “Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Ostotarjouksen tausta ─ Ostotarjouksesta” 

ensimmäinen, toinen ja kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu 

ja yliviivattu): 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 18.12.2020 solmineet Yhdistymissopimuksen, jonka nojalla yhtiöt yhdistävät 

toimintansa, ja jonka mukaisesti Tarjouksentekijä on sitoutunut tekemään vapaaehtoisen julkisen 

ostotarjouksen kaikista Osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. 

Yhdistymissopimusta muutettiin 5.1.2021 koskien muun muassa Tarjousvastikkeen korottamista 25,00 

eurosta 27,75 euroon. Yhdistymissopimusta muutettiin edelleen 4.2.2021 koskien muun muassa 

Tarjousvastikkeen korottamista 27,75 eurosta 34,00 euroon ja alentamalla Ostotarjouksen 

vähimmäishyväksynnän raja-arvoa yli 90 prosentista yli 66,7 prosenttiin. Yhdistymissopimuksen 

pääasialliset ehdot on kuvattu alla Tarjousasiakirjan kohdassa “Yhdistymissopimuksen tiivistelmä”.  

 

Ostotarjouksen mukainen vastike on 27,75 34,00 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta 

Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ollen alisteinen mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä kohdassa 

“Ostotarjouksen ehdot ─ Tarjousvastike” on kuvattu.  

 

Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon ostotarjouksesta ja Yhdistymissopimuksesta, 

ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Lisätietoja on 

esitetty jäljempänä kohdassa “Yhtiön hallituksen lausunto”. Yhtiön hallituksen lausunto, sisältäen 

Suosituksen, on Tarjousasiakirjan Liitteenä A. Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Yhtiön hallitus on 

saanut Yhtiön taloudelliselta neuvonantajalta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin 

sivukonttorilta 5.1.2021 päivätyn fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan Tarjousvastike on Yhtiön 

osakkeenomistajien kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen fairness opinion -lausunnon 

päivämääränä. Fairness opinion -lausunto on liitetty kokonaisuudessaan Yhtiön hallituksen lausuntoon 

Liitteessä A. Tarjouksentekijän 4.2.2021 tekemien Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen ehtojen 

muutosten, sisältäen Tarjousvastikkeen korottamisen, johdosta Yhtiön hallitus tulee päivittämään 

hallituksen 13.1.2021 antaman ja julkaistun lausunnon. 

 

Kohdan 1.7 (“Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Yhtiön pitkäaikainen osakepohjainen 

Kannustinjärjestelmä”) toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu 

ja yliviivattu): 

Yhdistymissopimuksen mukaan Yhtiön tulee päättää Pitkäaikaisen Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän 

ansaintajaksojen perusteella maksettavista suorittamattomista palkkioista sekä maksaa sellaiset palkkiot 

Pitkäaikaisen Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Palkkiosta maksettavasta määrästä 

päättää Yhtiön hallitus, ottaen huomioon muun muassa jokaisen ansaintajakson puitteissa kuluneen ajan ja 
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jokaisen Pitkäaikaiseen Osakepohjaiseen Kannustinjärjestelmään osallistuvan ansaintavaatimusten 

täyttymisen Ostotarjouksen toteuttamishetkellä. Tarjouksentekijän suostumus vaaditaan kaikista 

Pitkäaikaisen Osakepohjaisen Kannustinjärjestelmän mukaisista palkkiomaksuista, jotka ylittävät 

yhteenlaskettuna 11,1 13,6 miljoonaa euroa.  

Kohta 1.8 (“Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Yhtiön hallituksen lausunto”) muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon Ostotarjouksesta ja Yhdistymissopimuksesta, 

ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Yhtiön 

hallituksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukainen lausunto, pitäen sisällään Suosituksen, on 

Tarjousasiakirjan Liitteenä A. 

Tarjouksentekijän 4.2.2021 tekemien Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen ehtojen muutosten, 

sisältäen Tarjousvastikkeen korottamisen, johdosta Yhtiön hallitus tulee päivittämään hallituksen 

13.1.2021 antaman ja julkaistun lausunnon. 

 

Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Yhtiön hallitus on saanut Yhtiön taloudelliselta neuvonantajalta 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorilta 5.1.2021 päivätyn fairness opinion -

lausunnon, jonka mukaan Tarjousvastike on Yhtiön osakkeenomistajien kannalta taloudellisessa mielessä 

kohtuullinen fairness opinion -lausunnon päivämääränä. Fairness opinion -lausunto on liitetty 

kokonaisuudessaan Liitteenä A olevaan Yhtiön hallituksen lausuntoon.  

 
Kohdan 2.1 (“Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta ─ Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet”) toinen ja kolmas 

kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Tarjousvastike on 27,75 34,00 euroa, Tarjouksentekijän 4.2.2021 tekemän korotuksen ja julkistuksen 

mukaisesti, käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ollen 

alisteinen mahdollisille oikaisuille tässä alla kuvatun mukaisesti. Tarjousvastike on määritelty 44 105 881 

Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö muuttaa Osakkeiden määrää osakeannin, uudelleen luokittelun, 

osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan liiketoimen 

seurauksena, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja 

osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen 

Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjousvastike oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. 

 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 

 

• noin 84,5 126,1 prosenttia verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 17.12.2020 eli 

viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 

• noin 89,1 131,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen julkaisupäivää ja siihen asti; ja 

• noin 97,3 141,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen julkaisupäivää ja siihen 

asti. 

Kohdan 3.1 (“Yhdistymissopimuksen tiivistelmä ─ Yhdistymissopimuksen tausta”) ensimmäinen kappale muutetaan 

kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 18.12.2020 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan 

Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön Osakkeista 

(Tarjouksentekijä ja Yhtiö jäljempänä kukin erikseen “Osapuoli” ja yhdessä “Osapuolet”). 

Yhdistymissopimusta muutettiin 5.1.2021 ja 4.2.2021. Yhdistymissopimuksessa tarkoitetun Ostotarjouksen 

tausta on kuvattu yksityiskohtaisemmin Tarjousasiakirjan kohdassa “Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja 

vaikutukset ─ Ostotarjouksen tausta”. 
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Kohdan 3.3 (“Yhdistymissopimuksen tiivistelmä ─ Tarjousvastike”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Tarjouksentekijä tarjoutuu Ostotarjouksessa hankkimaan kaikki Osakkeet 27,75 34,00 euron 

käteisvastikkeella jokaista Osaketta kohden Ostotarjouksen ehtojen ja alla tässä kohdassa kuvattujen 

mahdollisten oikaisujen mukaisesti.  

Jaksoon 3.5 “Yhdistymissopimuksen tiivistelmä – Yhtiön hallituksen Suositus” lisätään ensimmäisen kappaleen jälkeen 

uusi kappale (lisäys lihavoitu): 

Tarjouksentekijän 4.2.2021 tekemän Tarjousvastikkeen korottamisen ja muiden Ostotarjouksen 

ehtojen muutosten johdosta Yhtiön hallitus tulee päivittämään hallituksen 13.1.2021 antaman ja 

julkaistun lausunnon. 

 

Jakson 3.9 “Yhdistymissopimuksen tiivistelmä ─ Irtisanominen ─  Irtisanomismaksut” ensimmäinen, toinen ja kolmas 

kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Mikäli Yhtiö irtisanoo Yhdistymissopimuksen kohdassa “─ Yhtiön irtisanomisoikeus” olevan (a) kohdan 

mukaisesti, tai mikäli Tarjouksentekijä irtisanoo Yhdistymissopimuksen kohdassa “─ Tarjouksentekijän 

irtisanomisoikeus” olevan (a) kohdan mukaisesti johtuen Suosituksen muutoksesta tai kohdassa “─ 

Tarjouksentekijän irtisanomisoikeus” olevan (e) kohdan mukaisesti, Yhtiön on maksettava 

Tarjouksentekijälle sovitun mukainen 12 24 miljoonan euron irtisanomismaksu ja enintään sovitun mukainen 

korvaus Tarjouksentekijän kuluista ja menoista, jotka liittyvät Yhdistymissopimuksessa tarkoitettuihin 

transaktioihin, mukaan lukien mutta rajoittumatta, Tarjouksentekijän oikeudellisten ja taloudellisten 

neuvonantajien palkkiot. 

 

Mikäli jompikumpi Osapuoli irtisanoo Yhdistymissopimuksen kohdassa “─ Kummankin Osapuolen 

irtisanomisoikeus” olevan (b) kohdan mukaisesti ja tällaisen irtisanomisen ajankohtana, ainoat 

Toteuttamisedellytykset, jotka eivät ole täyttyneet (muut kuin sellaiset edellytykset, jotka niiden luonteen 

mukaisesti täyttyvät Toteuttamispäivänä (kuten jäljempänä määritelty), kunhan tällaiset edellytykset olisivat 

voineet täyttyä, mikäli Toteuttamispäivä (kuten jäljempänä määritelty) olisi tällaisen irtisanomisilmoituksen 

toimittamispäivänä) ovat kohdassa “Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset” olevat 

(b) tai (c) kohdat (vain siltä osin kuin ne liittyvät kilpailulakien mukaisiin hyväksyntöihin), niin tällöin 

Tarjouksentekijän on maksettava Yhtiölle sovitun mukainen 12 24 miljoonan euron irtisanomismaksu, 

edellyttäen, että Yhtiö on noudattanut Viranomaishyväksyntöjen saamiseksi tarkoitettua 

yhteistyövelvoitettaan.  

 

Mikäli jompikumpi Osapuoli irtisanoo Yhdistymissopimuksen kohdassa “─ Kummankin Osapuolen 

irtisanomisoikeus” olevan (c) kohdan mukaisesti (yksinomaan kilpailulakien seurauksena) ja kaikki 

Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet (lukuun ottamatta kohdassa 

“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset” olevia (b) ja (c) kohtia (vain siltä osin kuin 

ne liittyvät kilpailulakien mukaisiin hyväksyntöihin) ja sellaiset edellytykset, jotka niiden luonteen 

mukaisesti täyttyvät Toteuttamispäivänä (kuten jäljempänä määritelty), kunhan tällaiset edellytykset olisivat 

voineet täyttyä, mikäli Toteuttamispäivä (kuten jäljempänä määritelty) olisi tällaisen irtisanomisilmoituksen 

toimittamispäivänä) Tarjouksentekijän on maksettava Yhtiölle sovitun mukainen 12 24 miljoonan euron 

irtisanomismaksu, edellyttäen, että Yhtiö on noudattanut Viranomaishyväksyntöjen saamiseksi tarkoitettua 

yhteistyövelvoitettaan.  

Kohdan 4.1 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen kohde”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

PPG Industries, Inc. (“Tarjouksentekijä”), tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella 

käteisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, “Arvopaperimarkkinalaki”) 11 

luvun ja näiden ehtojen mukaisesti kaikki Tikkurila Oyj:n (“Yhtiö” tai “Tikkurila”) liikkeeseen lasketut ja 

ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” ja kukin erikseen ”Osake”), ISIN-tunnus FI4000008719, jotka eivät ole 

Tikkurilan tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 18.12.2020 

allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jota muutettiin 5.1.2021 ja 4.2.2021 (“Yhdistymissopimus”), ja 
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jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. 

Kohdan 4.2 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Tarjousvastike”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti 

(muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 18.12.2020 ja sitä muutettiin 5.1.2021 Tarjousvastikkeen (kuten 

alla määritelty) korottamiseksi ja edelleen 4.2.2021 muun muassa Tarjousvastikkeen (kuten määritelty 

jäljempänä) korottamiseksi. Tarjousvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, on 27,75 34,00 euroa käteisenä (“Tarjousvastike”), ollen 

alisteinen mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. 

 

Kohta 4.4(a) (“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset”) muutetaan kuulumaan seuraavasti 

(muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ja sen 

tytäryhtiöiden ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien 

Osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, edustavat yhteensä yli 66,7 prosenttia Yhtiön 

Osakkeista ja äänioikeuksista, laskettuna Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, joka sääntelee 

oikeutta ja velvollisuutta aloittaa pakollinen lunastusmenettely (tällainen edellytys 

“Vähimmäisedellytys”); 

 

Yllä mainittujen Tarjouksentekijän Yhdistymissopimukseen 4.2.2021 tekemien muutosten, sisältäen 

Tarjousvastikkeen korottamisen ja vähimmäishyväksynnän raja-arvon alentamisen yli 90 prosentista yli 66,7 

prosenttiin,  lisäksi Tarjouksentekijä teki 4.2.2021 Oras Invest Oy:n kanssa sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti 

Tarjouksentekijä hankkii kaikki Oras Invest Oy:n omistamat Tikkurilan Osakkeet, edustaen yhteensä noin 20,01 

prosenttia Tikkurilan kaikista Osakkeista, 34,00 euron osakekohtaisella kauppahinnalla (“Osakekohtainen 

Kauppahinta”) tiettyjen viranomaishyväksyntöjen saamisen tai tästä edellytyksestä luopumisen, kuten 

Tarjouksentekijä harkintansa mukaan päättää, jälkeen. Oras Invest Oy oli aikaisemmin antanut peruuttamattoman 

sitoumuksen Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen tukemiseksi. Oras Invest Oy on Tarjousvastikkeen korottamisen 

yhteydessä antanut ehdoitta peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous, joka raukeaa, kun Oras Invest 

Oy:n omistamien Osakkeiden myynti Tarjouksentekijälle toteutuu. 

 

Tarjouksentekijän Yhdistymissopimukseen 4.2.2021 tekemien muutosten, sisältäen Tarjousvastikkeen korottamisen, 

yhteydessä Tarjouksentekijä teki myös 4.2.2021 Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Mandatum 

Henkivakuutusosakeyhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa sopimukset, joiden ehtojen mukaisesti 

Tarjouksentekijä hankki 5.2.2021 kaikki näiden osakkeenomistajien omistamat Tikkurilan Osakkeet, edustaen 

yhdessä noin 9,32 prosenttia kaikista Tikkurilan Osakkeista, kauppahinnalla, joka on Osakekohtainen Kauppahinta. 

Edellä mainitut osakkeenomistajat olivat aikaisemmin eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 

hyväksymään Ostotarjouksen. Nämä peruuttamattomat sitoumukset raukesivat, kun näiden osakkeenomistajien 

omistamien Osakkeiden myynnit Tarjouksentekijälle toteutuivat. 

 

Yllä mainittujen johdosta Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavia kohtia seuraavasti: 

 

Jakson 1.1 “Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Ostotarjouksen tausta ─ Ostotarjouksesta” neljäs 

kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 

Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustavat 

yhdessä noin 29,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Tarjouksentekijän 

Yhdistymissopimukseen 4.2.2021 tekemien muutosten, sisältäen Tarjousvastikkeen korottamisen, 

yhteydessä Oras Invest Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 

Varma ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jotka edustavat yhdessä noin 29,34 prosenttia Yhtiön 

kaikista osakkeista, sitoutuivat muun ohessa myymään Osakkeensa Tarjouksentekijälle. 

Tarjouksentekijä hankki 5.2.2021 kaikki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan, Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistamat Tikkurilan 
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Osakkeet, jotka edustavat yhdessä noin 9,32 prosenttia kaikista Tikkurilan Osakkeista. Oras Invest 

Oy:n Osakkeiden myynti on ehdollinen tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiselle tai niiden 

saamisesta luopumiselle, kuten Tarjouksentekijä harkinnassaan päättää. Lisäksi Oras Invest Oy on 

antanut ehdoitta peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous. Lisätietoja on esitetty alla 

kohdassa “─ Suurten osakkeenomistajien sitoumukset”.  

 

Kohdan 1.9 (“Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Suurten osakkeenomistajien sitoumukset”) 

ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustavat yhdessä noin 

29,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä 18.12.2020, olivat eräin tavanomaisin ehdoin 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Yhdistymissopimuksen muuttamisen 

yhteydessä 5.1.2021, Yhtiön edellä mainitut suuret osakkeenomistajat vahvistivat peruuttamattomat 

sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous. Tarjouksentekijän Yhdistymissopimukseen 4.2.2021 tekemien 

muutosten, sisältäen Tarjousvastikkeen korottamisen, yhteydessä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö solmivat 

Tarjouksentekijän kanssa sopimukset, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä on 5.2.2021 hankkinut 

kaikki näiden osakkeenomistajien omistamat Tikkurilan Osakkeet, jotka yhdessä edustavat noin 9,32 

prosenttia kaikista Tikkurilan osakkeista. Näiden osakkeenomistajien peruuttamattomat sitoumukset 

raukesivat, kun näiden osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden myynti Tarjouksentekijälle 

toteutui. Tarjouksentekijän Yhdistymissopimukseen 4.2.2021 tekemien muutosten, sisältäen 

Tarjousvastikkeen korottamisen, yhteydessä Oras Invest Oy, joka omistaa noin 20,01 prosenttia 

kaikista Tikkurilan osakkeista, sitoutui myymään Osakkeensa Tarjouksentekijälle tiettyjen 

viranomaishyväksyntöjen saamisen, tai niiden saamisesta luopumisen, jälkeen ja antoi lisäksi ehdoitta 

peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous.  

 

Kohdan 2.1 (“Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta ─ Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet”) ensimmäinen 

kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

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 ei ole Ostotarjouksen 

julkistamista 18.12.2020 edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut Yhtiön Osakkeita julkisessa 

kaupankäynnissä tai muutoin. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään 

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista 

Osakkeita eikä ole hankkinut Osakkeita julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin Ostotarjouksen julkistamista 

18.12.2020 edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana. Täydennysasiakirjan päivämääränä 

Tarjouksentekijä omistaa 4 112 206 Osaketta, edustaen yhteensä noin 9,32 prosenttia Osakkeista. 

 

Kohdan 5.9 (“Yhtiön esittely ─ Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset) ensimmäinen kappale muutetaan 

kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

 

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

liittyisivät äänivallan käyttöön tai osakkeenomistukseen Yhtiössä tai jotka sisältäisivät tietoa, joka vaikuttaisi 

olennaisesti Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin. Tiettyjen Yhtiön suurten osakkeenomistajien ja 

Tarjouksentekijän välillä solmituista peruuttamattomista sitoumuksista ja muista sopimuksista on esitetty 

tietoa edellä kohdassa “Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset ─ Suurten osakkeenomistajien 

sitoumukset” yllä.  

 

Tarjouksentekijä on 4.2.2021 sopinut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan, Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa olevansa 

käyttämättä niiden Osakkeiden äänioikeuksia, jotka Tarjouksentekijä 5.2.2021 hankki Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Kalevalta, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ja Mandatum 
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Henkivakuutusosakeyhtiöltä, kunnes Tarjouksentekijällä on oikeus niin tehdä soveltuvien lakien, 

mukaan lukien soveltuvien kilpailulakien, mukaisesti. 

 

Kohdan 6.3 (“Tarjouksentekijän esittely ─ Tarjouksentekijän omistus Yhtiössä”) ensimmäinen kappale muutetaan 

kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 

luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva taho ei omista Osakkeita. Täydennysasiakirjan päivämääränä 

Tarjouksentekijä omistaa 4 112 206 Osaketta, edustaen yhteensä 9,32 prosenttia Osakkeista. 

 

Lisätään uusi kohta 6.5 (“Tarjouksentekijän esittely ─ Osakkeiden hankintaan liittyvät sopimukset”) kuuluumaan 

seuraavasti (lisäykset lihavoitu): 

 

Tarjouksentekijä on 4.2.2021 tehnyt Oras Invest Oy:n kanssa sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti 

Tarjouksentekijä hankkii kaikki Oras Invest Oy:n omistamat Tikkurilan Osakkeet, edustaen yhteensä 

noin 20,01 prosenttia Tikkurilan kaikista osakkeista, 34,00 euron osakekohtaisella kauppahinnalla 

(“Osakekohtainen Kauppahinta”) tiettyjen viranomaishyväksyntöjen saamisen tai tästä edellytyksestä 

luopumisen, kuten Tarjouksentekijä harkintansa mukaan päättää, jälkeen.  

 

Tarjouksentekijä teki 4.2.2021 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Mandatum 

Henkivakuutusosakeyhtiön ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa sopimukset, joiden ehtojen 

mukaisesti Tarjouksentekijä hankki 5.2.2021 kaikki näiden osakkeenomistajien omistamat Tikkurilan 

Osakkeet, edustaen yhdessä noin 9,32 prosenttia kaikista Tikkurilan Osakkeista, kauppahinnalla, joka 

on Osakekohtainen Kauppahinta. Näiden osakkeenomistajien peruuttamattomat sitoumukset 

raukesivat, kun näiden osakkeenomistajien omistamien Osakkeiden myynnit Tarjouksentekijälle 

toteutui. 

 

Oras Invest Oy, jonka omistamat Osakkeet edustavat noin 20,01 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, 

on aikaisemmin antanut tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattoman sitoumuksen 

Tarjouksentekijälle hyväksyä Ostotarjous. Oras Invest Oy on 4.2.2021 antanut ehdoitta 

peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous, joka raukeaa, kun Oras Invest Oy:n 

omistamien Osakkeiden myynti Tarjouksentekijälle toteutuu tai mikäli Ostotarjousta ei toteuteta. 

 

Tikkurila tiedotti 28.1.2021, että Tikkurilan hallitus on vastaanottanut sitovan ehdotuksen Akzo Nobel N.V.:ltä 

(“AkzoNobel”), jonka mukaan AkzoNobel tarjoutui hankkimaan kaikki Tikkurilan liikkeeseen lasketut ja ulkona 

olevat osakkeet 31,25 euron osakekohtaisella tarjousvastikkeella ja, että AkzoNobel oli samanaikaisesti julkistanut 

sitovan ehdotuksensa (“Tikkurilan Pörssitiedote”). AkzoNobelin sitovan ostotarjouksen tekeminen oli ehdollinen 

sille, että (a) Tikkurilan hallitus peruuttaisi Tikkurilan osakkeenomistajille antaman suosituksensa hyväksyä 

Tarjouksentekijän ostotarjous ja suosittelisi AkzoNobelin ostotarjousta ja (b) AkzoNobel saisi Oras Invest Oy:ltä 

peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä AkzoNobelin ostotarjous. Lisäksi ostotarjouksen toteuttaminen, mikäli se 

olisi tehty, olisi ollut ehdollinen tavanomaisille ehdoille, joita ovat muun muassa yli 90 prosentin hyväksymisosuuden 

saavuttaminen ja tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen. Tarjouksentekijän tekemän Ostotarjouksen 

muutoksen seurauksena AkzoNobel ilmoitti kuitenkin 8.2.2021, että se ei enää aio jatkaa Tikkurilan hankintaa. 

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa Tikkurilan Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan liitteeksi F. 

Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavaa kohtaa seuraavasti: 

Kohdan 2.3 (“Muut julkiset ostotarjoukset”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset 

lihavoitu): 

Tarjouksentekijän tiedon mukaan kolmas osapuoli ei ole tehnyt Yhtiön osakkeista tai Yhtiön osakkeisiin 

oikeuttavista arvopapereista julkista ostotarjousta Tarjousasiakirjan päivämäärää edeltäneiden kahdentoista 

(12) kuukauden aikana. Tikkurila tiedotti 28.1.2021, että Tikkurilan hallitus oli vastaanottanut sitovan 

ehdotuksen Akzo Nobel N.V.:ltä (“AkzoNobel”), jonka mukaan AkzoNobel tarjoutuu hankkimaan 

kaikki Tikkurilan liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet 31,25 euron osakekohtaisella 

tarjousvastikkeella, ja että AkzoNobel oli samanaikaisesti julkistanut sitovan ehdotuksensa, jonka 
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mukaan sitovan ostotarjouksen tekeminen oli ehdollinen sille, että (a) Tikkurilan hallitus peruuttaisi 

Tikkurilan osakkeenomistajille antaman suosituksensa hyväksyä Tarjouksentekijän ostotarjous ja 

suosittelisi AkzoNobelin ostotarjousta, ja että (b) AkzoNobel saisi Oras Invest Oy:ltä 

peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä AkzoNobelin ostotarjous. Lisäksi ostotarjouksen 

toteuttaminen, mikäli se olisi tehty, oli ehdollinen tavanomaisille ehdoille, joita ovat muun muassa yli 

90 prosentin hyväksymisosuuden saavuttaminen ja tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen. 

Tarjouksentekijän tekemän Ostotarjouksen muutoksen seurauksena AkzoNobel ilmoitti kuitenkin 

8.2.2021, että se ei enää aio jatkaa Tikkurilan hankintaa. Tarjouksentekijä täydentää 

Tarjousasiakirjaa Tikkurilan Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan liitteeksi F. 

Yhtiö on 28.1.2021 julkaissut pörssitiedotteen koskien ennakkotietoja Yhtiön vuoden 2020 taloudellisesta tuloksesta. 

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa Tikkurilan pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan liitteeksi E. 

 

Kohta 7. (“Liitteet”) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Liite A  –Yhtiön hallituksen lausunto 

Yhtiön hallituksen lausunto Ostotarjouksesta, mukaan lukien 5.1.2021 päivätty fairness opinion -lausunto 

Yhtiön taloudelliselta neuvonantajalta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorilta, 

Yhtiön 13.1.2021 julkaisemassa muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, 

lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

Liite B – Yhtiön yhtiöjärjestys 

Yhtiön yhtiöjärjestys on sisällytetty tähän Liitteeseen B sellaisessa muodossa, joka on rekisteröity 

kaupparekisteriin Tarjousasiakirjan päivämääränä. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista 

tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

Liite C – Yhtiön taloudelliset tiedot 

Yhtiön tilintarkastamaton liiketoimintakatsaus 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden jaksolta sekä 

Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituksen 

toimintakertomus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön julkistamissa muodoissa. Tarjouksentekijä ei 

vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

Liite D – Pörssitiedote 18.12.2020: Tikkurila julkistaa tietoja kannattavuustavoitteistaan ja Vantaan 

tehdasalueen kehittämissuunnitelmistaan, vuoden 2020 ohjeistus ennallaan 

Yhtiön 18.12.2020 annettu pörssitiedote koskien tietoja liittyen Yhtiön kannattavuustavoitteisiin ja Vantaan 

tehdasalueen kehittämissuunnitelmiin sekä vuoden 2020 ohjeistukseen. Tarjouksentekijä ei vastaa millään 

tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

Liite E – Pörssitiedote 28.1.2021: Tikkurila antaa ennakkotietoja vuodelta 2020 meneillään olevan 

ostotarjousprosessin johdosta varmistaakseen avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenomistajille 

Yhtiön 28.1.2021 annettu pörssitiedote koskien vuoden 2020 ennakkotietoja meneillään olevan 

ostotarjousprosessin johdosta, jolla varmistetaan avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenonomistajille 

 

Liite F – Pörssitiedote 28.1.2021: Tikkurila on vastaanottanut Akzo Nobel N.V.:ltä sitovan ehdotuksen 

hankkia Tikkurilan kaikki osakkeet, mikäli Tikkurilan hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy 

sitoutuu hyväksymään sen 

Yhtiön 28.1.2021 annettu pörssitiedote koskien Yhtiön vastaanottamaa Akzo Nobel N.V:n sitovaa 

ehdotusta hankkia Yhtiön kaikki osakkeet, mikäli Yhtiön hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy 

sitoutuu hyväksymään sen 

 

Asiakirjojen saatavuus 

 

Suomenkielinen Tarjousasiakirja sekä Täydennysasiakirja ja niiden englanninkieliset käännökset ovat saatavilla 

Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 11.2.2021 alkaen. Tarjousasiakirjan ja 

Täydennysasiakirjan suomenkielinen sähköinen versio on saatavilla 11.2.2021 alkaen internetissä osoitteissa 

https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/ostotarjous-tikkurilan-osakkeista ja https://www.danskebank.fi/tikkurila 
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sekä https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/. Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan englanninkielinen sähköinen 

käännös on saatavilla 11.2.2021 alkaen internetissä osoitteissa https://www.tikkurilagroup.com/investors/tender-

offer-all-shares ja https://www.danskebank.fi/tikkurila-en sekä  https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/. 

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä Täydennysasiakirjasta, mutta ei vastaa siinä esitettyjen 

tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 2/02.05.05/2021. 

Täydennysasiakirja on saatavilla myös englanninkielisenä käännöksenä. Mikäli Täydennysasiakirjan kieliversioiden 

välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.  

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa  

Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 

arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen 

(“Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä 

toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange 

Commission, “SEC”). 

Ostotarjous tehdään Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, 

ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään 

Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) 

mukaisten “Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön 

tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, 

selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain 

vastaavista. Erityisesti tähän Täydennysasiakirjaan mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa 

soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden 

tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Yhtiön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille 

samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. 

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

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

Ostotarjousta koskevan 18.12.2020 julkistetun pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon 

aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen 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 järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla 

sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat 

Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän toimesta tai sen 

puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Yhtiön arvopapereilla tavanomaista 

kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa 

kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla. 

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut 

Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään tässä Täydennysasiakirjassa annettujen tietojen 

riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 

Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla 

Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja 

muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään 

riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin 

liittyen. 

Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain 

liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa 
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tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät 

välttämättä voi haastaa Yhtiötä tai sen toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion 

arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden 

pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Täydennysasiakirja 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. Tämän Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan 

tämän Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista asiantilaa. 

Tiedotusasiamiehen palvelut 

 

Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen, tai jotka 

tarvitsevat kopioita Ostotarjoukseen liittyvistä asiakirjoista tai tarvitsevat apua Osakkeidensa tarjoamisessa, tulee ottaa 

yhteyttä D.F.King Co., Inc.,:iin, Ostotarjouksen tiedotusasiamieheen, jollakin alla olevista tavoista. Palvelu on 

saatavilla englanninkielellä. 

 

Euroopassa:                     Yhdysvalloissa: 

 

D.F. King Ltd     D.F. King & Co., Inc. 

65 Gresham Street    58 Wall Street, 22nd Floor 

London EC2V 7NQ    New York, NY 10005 

Yhdistynyt Kuningaskunta    Yhdysvallat 

Puh: +44 20 7920 9700    Puh: +1 877 732 3613 (maksuton Yhdysvalloissa) 

Sähköposti: Tikkurila@dfking.com   Puh: +1 212 771 1133 (vastapuhelu) 

      Sähköposti: Tikkurila@dfking.com 

 

Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen suomenkielellä, 

tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen 

sivuliikkeeseen Tarjousasiakirjan kohdan “Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” mukaisesti. 
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Pörssitiedotteet

Tikkurila antaa ennakkotietoja vuodelta 2020 meneillään
olevan ostotarjousprosessin johdosta varmistaakseen
avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenomistajille

28.01.2021

Tikkurila Oyj       
Sisäpiiritieto
28.1.2021 klo 17.30

Tikkurila antaa ennakkotietoja vuoden 2020 taloudellisesta tuloksesta meneillään olevan ostotarjousprosessin johdosta
varmistaakseen avointa tiedonsaantia kaikille osakkeenomistajille. Alustavien laskelmien mukaiset tunnusluvut on esitetty alla
(tilintarkastamattomia).

Vuodelta 2020:

Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia noin 582,0 milj. euroon (563,8)
Oikaistu liiketulos kasvoi 38 prosenttia noin 64 milj. euroon (46,4)

“Strategiset ohjelmat tuottivat tuloksia vuonna 2020: päättäväiset toimenpiteet kaikkien toimintojen kustannustehokkuuden
lisäämiseksi paransivat kannattavuutta. Kysyntä vaihteli pandemian vuoksi alkuvuonna, mutta loppuvuosi oli myynnin osalta
vahva”, Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo.

Nyt julkaistut ennakkotiedot ovat yhtiön aiemmin julkistaman ohjeistuksen mukaisia. Yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 oli: koko
vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 milj. euroa) ja Tikkurila ei anna
ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdosta, koska odottaa kysynnän heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä.

Tikkurila julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteensa 12.2.2021 noin klo 9.00.

Tikkurila Oyj

Lisätietoja:

Markus Melkko 
Talousjohtaja 
markus.melkko@tikkurila.com

About us

Osa kestävää pohjoista 
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita
ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700
työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa
euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 

www.tikkurilagroup.fi <https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http://www.tikkurilagroup.fi&data=02|01|Patrik.Pihlman@cision.com|a57b7350421d4369783908d5a5065

Contact
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Tikkurila Oyj 
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa 
020 191 2000 
www.tikkurilagroup.fi <https://tikkurilagroup.fi>
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Pörssitiedotteet

Tikkurila on vastaanottanut Akzo Nobel N.V.:ltä sitovan
ehdotuksen hankkia Tikkurilan kaikki osakkeet, mikäli
Tikkurilan hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy
sitoutuu hyväksymään sen

28.01.2021

Tikkurila on vastaanottanut Akzo Nobel N.V.:ltä sitovan ehdotuksen hankkia Tikkurilan kaikki osakkeet,
mikäli Tikkurilan hallitus suosittelee tarjousta ja Oras Invest Oy sitoutuu hyväksymään sen

TIKKURILA OYJ 
Julkinen ostotarjous 
28.1.2021 klo 19.25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI
NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA MAHDOLLINEN
OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tikkurila Oyj (”Tikkurila” tai ”Yhtiö”) tiedotti 18.1.2021 vastaanottaneensa Akzo Nobel N.V.:ltä (”AkzoNobel”)
sitomattoman ehdollisen ehdotuksen, jonka mukaan AkzoNobel tarjoutui hankkimaan Tikkurilan kaikki liikkeeseen lasketut ja
ulkona olevat osakkeet 31,25 euron osakekohtaisella tarjousvastikkeella.

Tikkurila tiedottaa, että Yhtiö on tänään vastaanottanut AkzoNobelilta sitovan ehdotuksen hankkia Tikkurilan kaikki
liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet aiemmin ilmoitetulla tarjousvastikkeella käteisellä. Sitovan tarjouksen tekeminen
on ehdollinen seuraaville seikoille:

Tikkurilan hallitus peruuttaa Yhtiön osakkeenomistajille antaman suosituksensa hyväksyä PPG Industries, Inc.:n
(”PPG”) 18.12.2020 julkistaman ostotarjouksen ja suosittelee AkzoNobelin ostotarjousta; ja
AkzoNobel saa Oras Invest Oy:ltä peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä AkzoNobelin ostotarjous (”Mahdollinen
Tarjous”).

Tikkurilan hallitus on pyrkinyt antamaan AkzoNobelille yhtäläisen mahdollisuuden tehdä sitova tarjous Yhtiön osakkeista.
Yhtiö on AkzoNobelin 18.1.2021 julkistaman ehdotuksen jälkeen antanut AkzoNobelille mahdollisuuden suorittaa due diligence
-tarkastus ja neuvotella Yhtiön kanssa noudattaen samantyyppistä prosessia, jota PPG:n kanssa noudatettiin.

AkzoNobelin 28.1.2021 julkistaman Mahdollisen Tarjouksen mukaisesti, Mahdollisen Tarjouksen toteuttaminen, mikäli se
tehdään, olisi ehdollinen tavanomaisille edellytyksille, jotka vastaavat olennaisilta osin PPG:n julkaiseman, 14.1.2021 päivätyn
tarjousasiakirjan ehtoja, joita ovat muun muassa 90 prosentin hyväksymisosuuden saavuttaminen ja tarvittavien
viranomaishyväksyntöjen saaminen, eikä Mahdollinen Tarjous olisi ehdollinen rahoituksen saamiselle. Saadakseen
kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja varmistaakseen Tikkurilan ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta järjestelyn
toteutumisvarmuutta AkzoNobel on ilmoittanut sopineensa Hempel A/S:n (”Hempel”) kanssa keskeisistä ehdoista koskien
omaisuuserien myyntiä, sisältäen AkzoNobelin Pohjoismaiden ja Baltian maiden kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnan
myynnin, mikä toteutettaisiin AkzoNobelin Tikkurilaa koskevan Mahdollisen Tarjouksen toteuttamisen jälkeen. AkzoNobelin
koko ilmoitus mahdollisesta tarjouksesta on liitteenä 1.

Tikkurilan ja PPG:n 18.12.2020 solmiman yhdistymissopimuksen mukaan ja 14.1.2021 päivätyn tarjousasiakirjan mukaisesti
hallitus voi peruuttaa PPG:n ostotarjousta koskevan suosituksensa tai muokata tai muuttaa suositustaan vain, jos hallitus on
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noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyitä ja antanut PPG:lle vähintään viiden (5) pankkipäivän ajanjakson, jonka aikana PPG
voi neuvotella hallituksen kanssa ja muuttaa ostotarjouksensa ehtoja yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Hallitus tulee arvioimaan AkzoNobelin Mahdollista Tarjousta ja PPG:n mahdollista vastausta Tikkurilan ja sen
osakkeenomistajien näkökulmasta Yhtiön taloudellisten ja oikeudellisten neuvonantajien avustuksella. Tikkurila tiedottaa
osakkeenomistajille tilanteen kehittymisestä asiaankuuluvalla tavalla pörssitiedotteella.

Tikkurila Oyj

Liite 1: AkzoNobelin tiedote

Lisätietoja antaa:

Sanna Lehti, General Counsel 
tel. +358 40 5111757 
sanna.lehti@tikkurila.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEÄÄ TIETOA

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

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE OSTOTARJOUKSEN JULKISTUS EIKÄ TARJOUSASIAKIRJA, EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA
TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI
TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ MINKÄÄN
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN. MIKÄLI OSTOTARJOUS JULKISTETAAN, SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. MAHDOLLISTA
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE EIKÄ OSAKKEIDEN OSTAMISTA HYVÄKSYTÄ
HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA JOKO TARJOAMINEN
TAI TARJOUKSEEN HYVÄKSYMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA
VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

MAHDOLLISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN,
EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ
EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA,
MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. MAHDOLISTA OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ
(SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ MUUN
SÄHKÖISENVÄLITTÄMISEN INTERNETIN KAUTTA TAI MUUTOIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI
ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN
TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-
SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. MAHDOLLISTA OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA,
KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA
MAHDOLLISEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN
RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

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

Tietoa Tikkurilan osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain
arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen
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(”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita,
mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Mahdollinen ostotarjous odotetaan tehtävän Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, Osakkeista, ja siihen soveltuvat
suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Mahdollinen ostotarjous odotetaan tehtävän Yhdysvalloissa
Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) mukaisten “Tier II” -
ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja
menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien mahdollisen ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä,
peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän
pörssitiedotteeseen mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien
mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.
Mahdollinen ostotarjous tehtäisiin Yhtiön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa AkzoNobel ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien
lähipiiriyhtiöt (toimiessaan AkzoNobelin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen
päivämäärän jälkeen mahdollisen ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin mahdollisen ostotarjouksen 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 järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto
julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan
Tikkurilan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta mahdollisen ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa
AkzoNobelin toimesta tai sen puolesta. Lisäksi AkzoNobelin taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Yhtiön 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 mahdollista ostotarjousta, lausunut
mahdollisen ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään tässä pörssitiedotteessa annettujen tietojen
riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko
Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen mahdollisen ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden
verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman
ammattimaisen neuvonantajan puoleen mahdollisen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen
toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa
Yhtiötä tai sen toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain
ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen
tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote 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. Tämän
pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän
mukaista asiantilaa.

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

Attachments

Release <https://www.tikkurilagroup.com/sites/default/files/cision_import/2021-01/3877305-
wkr0006.pdf>

About us

Osa kestävää pohjoista 
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita
ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700
työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa
euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 
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