
Tikkurilan hallitus suosittelee kaikille Tikkurilan osakkeenomistajille 
PPG Industries, Inc.:in ostotarjouksen hyväksymistä

Tarjousaika 15.1.2021 – 15.3.2021 (alustava)

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa 
tenderoffer-tikkurila.ppg.com ja danskebank.fi/tikkurila. 

Tätä markkinointiesitettä ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, 
suoraan tai välillisesti, missään olosuhteissa, Australiassa, Kanadassa, Kiinan 
kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa 
tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella tai alueelle, jossa ostotarjous olisi 
sovellettavan lain vastainen. Katso lisätietoja, mukaan lukien tietoja yhdysvaltalaisille 
osakkeenomistajille, tämän asiakirjan kohdassa "Tärkeää tietoa".

TIKKURILA OYJ:N HALLITUKSEN SUOSITTELEMA 
VAPAAEHTOINEN JULKINEN KÄTEISOSTOTARJOUS 
KAIKISTA TIKKURILA OYJ:N LIIKKEESEENLASKETUISTA 
JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA

http://tenderoffer-tikkurila.ppg.com
http://danskebank.fi/tikkurila
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Tikkurilan osakekurssin kehitys

Tarjousvastike (27,75€)

(€)

84,5 % 89,1 % 97,3 %

preemio verrattuna osakkeiden 
päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 

17.12.2020, eli viimeisenä 
ostotarjouksen julkistamista 

edeltävänä kaupankäyntipäivänä

preemio verrattuna osakkeiden 
kolmen kuukauden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä 

ennen ostotarjouksen julkaisupäivää 
ja siihen asti

preemio verrattuna osakkeiden 12 
kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq 
Helsingissä ennen ostotarjouksen 

julkaisupäivää ja siihen asti

PPG Industries, Inc. tekee Tikkurila Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen 
käteisostotarjouksen kaikista Tikkurila Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, 
jotka eivät ole Tikkurilan tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Ostotarjouksessa Tikkurilan osakkeenomistajille tarjotaan 27,75 euron käteisvastike jokaisesta 
osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastiketta oikaistaan tiettyjen 
Tikkurilan mahdollisten yhtiötapahtumien osalta, jotka vaikuttavat osakkeen arvoon tai osakkeiden 
määrään, kuten osingonjako tai osakkeiden jakaminen.

Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustavat 
yhdessä noin 29,39 prosenttia Tikkurilan kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin 
ehdoin sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.
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OHJEET OSAKKEENOMISTAJILLE*

En ole saanut ohjeita 
tilinhoitajaltani tai 
varainhoitajaltani. 
Miten minun tulisi 

toimia?

Mikäli et ole saanut ohjeita tilinhoitajaltasi tai varainhoitajaltasi, olethan  
yhteydessä tilinhoitajaasi tai varainhoitajaasi. Toissijaisesti voit olla yhteydessä 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
tikkurila-offer@danskebank.com.

Voinko myydä vain 
osan osakkeistani?

Voit hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien osakkeiden osalta, 
jotka ovat osakkeiden hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuustileillä sinä 
hetkenä, jona hyväksymiseen liittyvä osakkeitasi koskeva liiketoimi toteutetaan. 
Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti.

Onko 
ostotarjouksen 
hyväksyminen 

maksullista? 

PPG vastaa tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat ostotarjouksen edellyttämistä 
arvo-osuuskirjauksista, ostotarjouksen mukaisten osakkeita koskevien kauppojen 
toteuttamisesta ja tarjousvastikkeen maksamisesta. 

Kukin Tikkurilan osakkeenomistaja vastaa kuitenkin hänelle/sille aiheutuvista 
tilinhoitajien maksuista, jotka perustuvat osakkeenomistajan ja tilinhoitajan 
väliseen sopimukseen, kuten myös osakkeenomistajille aiheutuvista tilinhoitajien, 
varainhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen veloittamista 
vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden osakkeiden myynnin estävien 
rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista. 

Ostotarjouksen mukaisen käteisen vastaanottaminen voi olla verotettava liiketoimi 
Tikkurilan osakkeenomistajalle sovellettavien verolakien mukaan, mukaan lukien 
osakkeenomistajan asuinmaan/kotipaikan lait. Tikkurilan osakkeenomistaja vastaa 
kaikista verovelvoitteista, jotka tällaiselle osakkeenomistajalle syntyvät ostotarjouksen 
mukaisesta käteisvarojen vastaanottamisesta. Kutakin Tikkurilan osakkeenomistajaa 
kehotetaan kääntymään oman riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan 
puoleen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

* Tämä kappale sisältää vain tiivistelmän osakkeenomistajien ohjeista. Katso tarkemmat tiedot tarjousasiakirjasta.

Miten hyväksyn 
tarjouksen?

Tilin- tai varainhoitajasi lähettää sinulle hyväksymislomakkeen ja ohjeet 
ostotarjouksen hyväksymiseksi. Seuraathan näitä ohjeita. Muistathan toimittaa 
hyväksymislomakkeen ilmoitetun määräajan puitteissa. 
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Milloin saan 
maksun 

osakkeistani?

Tarjousvastike maksetaan arviolta ostotarjouksen toteuttamispäivänä, jonka 
oletetaan alustavasti olevan 19.3.2021, jokaisen Tikkurilan osakkeenomistajan, 
joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, 
arvo-osuustilin hoitotilille. Todellinen aika, jona osakkeenomistaja saa maksun, 
riippuu rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä kussakin 
tapauksessa omistajan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän 
välisestä sopimuksesta.

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa PPG julkistaa sitä koskevan 
ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden osakkeiden osalta, 
joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana. 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen 
osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

PPG 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.

Voinko peruuttaa 
hyväksyntäni?

Voit peruuttaa antamasi ostotarjouksen hyväksynnän milloin tahansa ennen 
tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) 
siihen saakka, kunnes PPG on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi, mikä 
tapahtuu kun kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai kun 
PPG on luopunut niistä. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo antamaasi ostotarjouksen 
hyväksymistä osakkeista ei ole enää mahdollista peruuttaa ennen tarjousajan 
päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika), paitsi mikäli 
kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen PPG:n 
ostotarjouksen toteuttamista.  

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen 
peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä 
toimitettiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee 
pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 

Tikkurilan osakkeenomistaja, joka on pätevästi peruuttanut ostotarjouksen 
hyväksyntänsä, voi hyväksyä ostotarjouksen uudelleen tarjousaikana (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika). Tikkurilan osakkeenomistaja, joka peruuttaa 
ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka 
arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta.  

Mikäli PPG jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen 
yhteydessä, tällaisen mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana annettu 
ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta 
lainsäädännöstä muuta johdu.

Mistä saan 
lisätietoa 

hyväksynnästä?

Lisätietoja löydät tarjousasiakirjasta, joka on saatavilla osoitteista tenderoffer-
tikkurila.ppg.com ja danskebank.fi/tikkurila. Olethan yhteydessä tilinhoitajaasi 
tai varainhoitajaasi hyväksyntään liittyvissä kysymyksissä. Toissijaisesti voit ottaa 
yhteyttä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen tikkurila-offer@danskebank.com. 
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Hyvä Tikkurilan osakkeenomistaja,

PPG on tehnyt julkisen 
käteisostotarjouksen kaikista 
Tikkurilan liikkeeseen lasketuista 
ja ulkona olevista osakkeista, 
jotka eivät ole Tikkurilan tai 
sen tytäryhtiöiden hallussa. 
Tarjousvastike 27,75 euroa 
osakkeelta vastaa 84,5 prosentin 
preemiota verrattuna Tikkurilan 
osakkeen päätöskurssiin 
17.12.2020, eli viimeisenä 
ostotarjouksen julkistamista 
edeltävänä kaupankäyntipäivänä. 
PPG on tyytyväinen, että 
Tikkurilan hallitus on suositellut 
Tikkurilan osakkeenomistajille 
tämän ostotarjouksen 
hyväksymistä. Tikkurilan tietyt 
suuret osakkeenomistajat eli 
Oras Invest Oy, Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiö ja 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, 
jotka edustavat yhdessä noin 29,39 
prosenttia Tikkurilan osakkeista ja 
äänistä, ovat eräin tavanomaisin 
ehdoin peruuttamattomasti 
sitoutuneet hyväksymään 
ostotarjouksen.

Tikkurila ja PPG täydentävät 
yhdessä toisiaan erinomaisesti 
sekä maantieteellisesti 
että kauppa- ja 
rakennusmaalituotteiden 
näkökulmasta. Olemme jo 
pitkään ihailleet Tikkurilan rikasta 

historiaa vahvan tuotetarjonnan 
vakiinnuttamisessa useissa 
Pohjois- ja Itä-Euroopan 
maissa, joissa PPG toimii 
kauppa- ja rakennusmaalien 
tuotealueella vain vähäisessä 
määrin. Suunnitelmana on tarjota 
asiakkaille yhä enemmän maali- ja 
pinnoitevaihtoehtoja yhdistämällä 
Tikkurilan korkealaatuiset ja 
ympäristöystävälliset kauppa- 
ja rakennusmaalituotteet sekä 
jakelumahdollisuudet näissä 
maissa PPG:n arvostettujen 
teollisten ja suojaavien 
pinnoitetuotteiden kanssa. 
Odotamme että pystymme 
myös laajentamaan Tikkurilan 
tuotevalikoiman kattavuutta ja 
esittelemään laajan valikoiman 
PPG:n tuotteita Tikkurilan 
vakiintuneessa jakeluverkostossa 
Pohjoismaissa. Näiden uusien 
ristiinmyyntimahdollisuuksien ja 
laajemman kestävien tuotteiden 
valikoiman lisäksi yhdistyminen 
tarjoaa kehittymismahdollisuuksia 
työntekijöille sekä uusia 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
positiivisesti yhteisöihimme, 
hyödyttäen kaikkia sidosryhmiä.

Hyväksymällä tämän 
ostotarjouksen saat 27,75 
euron käteisvastikkeen jokaista 
täytäntöönpanopäivänä 
omistamaasi osaketta kohden 
alisteisena ostotarjouksen 
ehdoille. Tarjousvastiketta 
oikaistaan tiettyjen Tikkurilan 

mahdollisten yhtiötapahtumien 
osalta, jotka vaikuttavat osakkeen 
arvoon tai osakkeiden määrään, 
kuten osingonjako tai osakkeiden 
jakaminen. Ostotarjouksen 
odotetaan toteutuvan vuoden 2021 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 
ehdollisena tietyille tavanomaisille 
toteuttamisedellytyksille.  

Päätöstä tehdessäsi kehotamme 
tutustumaan huolellisesti 
tarjousasiakirjaan ja sen kaikkiin 
ehtoihin. Toivomme, että pidät 
ostotarjousta houkuttelevana ja 
tuet Tikkurilan ja PPG:n yhteisen 
matkan aloittamista yhtenä 
yhtiönä. 

OSTOTARJOUS TIKKURILAN OSAKKEENOMISTAJILLE

Michael H. McGarry 
Hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja, PPG
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Olemme vuosien varrella tukeneet Tikkurilan matkaa johtavana maalialan 
yrityksenä Pohjoismaissa ja itäisessä Euroopassa. Kun PPG lähestyi 
Tikkurilan hallitusta konkreettisella ehdotuksella, halusimme varmistaa, 
että Tikkurilalle ja sen kaikille osakkeenomistajille löydetään paras 
mahdollinen ratkaisu. Uskomme PPG:n suunnitelmiin kehittää Tikkurilaa 
entistäkin vahvemmaksi yhtiöksi, ja olemme perusteellisen harkinnan 
jälkeen päättäneet sitoutua hyväksymään tarjouksen 20,01 prosentin 
omistustamme vastaavasti. Kun yksi vaihe nyt päättyy ja uusi aika koittaa, 
haluamme kiittää Tikkurilan henkilöstöä, johtoa ja yhtiön hallitusta 
johdonmukaisesta ja pitkäaikaisesta työstä yhtiön menestyksen eteen 
sekä muita merkittäviä omistajia ja sijoittajia hyvästä yhteistyöstä.

TIKKURILAN HALLITUS JA KESKEISET OSAKKEENOMISTAJAT  
SUOSITTELEVAT OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMISTÄ

"

Tikkurila on tehnyt viime vuosina erinomaista työtä yhtiön 
kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Hallitus on tukenut 
yhtiön visiota ja strategiaa kannattavan kasvun jatkamiseksi. Toimialan 
konsolidoituminen on kuitenkin yhä nopeampaa. Hallitus ei ollut 
prosessissa aloitteentekijänä, vaan saatuamme yhteydenoton olemme 
arvioineet ostotarjousta Ostotarjouskoodin mukaisesti. Olemme 
huolellisesti arvioineet tarjouksentekijän kykyä olla jatkossa Tikkurilan 
hyvä ja vahva omistaja. Tikkurila voi hyötyä PPG:n pitkäaikaisesta 
tuotekehitysosaamisesta, raaka-aineiden hankinnan ostovoimasta 
sekä teollisuustuotteiden vahvasta asemasta. Olemme ottaneet 
työssämme huomioon myös työntekijöiden aseman ja tulevaisuuden 
mahdollisuudet osana suurempaa kokonaisuutta sekä tarjouksentekijän 
strategian kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa. Edellä 
mainitut tekijät ja osakkeenomistajille tarjottu kohtuullinen vastike 
huomioon ottaen hallitus katsoo, että tarjous on hyvä ja kohtuullinen 
vaihtoehto Tikkurilalle ja sen osakkeenomistajille.

Heikki Westerlund
Tikkurilan hallituksen jäsen ja riippumattomia hallituksen  
jäseniä edustavan komitean puheenjohtaja

"

"

"

Annika Paasikivi
Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja

"

"

Tikkurila on tehnyt onnistuneen tuloskäänteen ja parantanut 
suorituskykyään huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana 
selkeän strategisen toimintasuunnitelmansa ja tavoitteisiin sitoutuneen 
henkilöstönsä ansiosta. Olemme myös kasvattaneet laadukkaiden 
tuotemerkkiemme osuutta myynnistä, parantaneet sekä operatiivista 
että kaupallista tehokkuutta ja keskittyneet tehokkuuden nostamiseen 
kaikissa toiminnoissa. Tikkurila on johtava toimija kauppa- ja 
rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa. Näen 
Tikkurilassa paljon potentiaalia, ja pidän ostotarjousta osoituksena 
saavuttamastamme hyvästä kehityksestä.

Elisa Markula
Tikkurilan toimitusjohtaja
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

Miksi PPG tekee ostotarjouksen 
kaikista Tikkurilan osakkeista?

PPG näkee Tikkurilassa merkittävää arvoa 
ja potentiaalia ja odottaa siten tekevänsä 
huomattavia investointeja Tikkurilan 
infrastruktuuriin ja henkilöstöön sekä 
tarjoavansa Tikkurilalle pääsyn PPG:n 
globaaliin, monipuoliseen maali-, pinnoite- ja 
erikoismateriaalitarjoamaan, jolla Tikkurila 
pystyy rakentamaan ja syventämään edelleen 
asiakassuhteitaan, kehittämään rinnakkaisia 
tuotteita sekä pääsemään uusille markkinoille.

Ostotarjouksen toteutuessa PPG odottaa 
asemoivansa Tikkurilan liiketoimintansa 
perustaksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa, 
Venäjällä ja mahdollisesti muualla.

PPG aikoo edistää ja ylläpitää Tikkurilan 
identiteettiä, kulttuuria ja suomalaisia arvoja, 
mukaan lukien sen sitoutumisen luoda kestävää 
arvoa kaikille sidosryhmille sekä sen useat 
investoinnit paikallisiin yhteisöihin ja ihmisiin. PPG 
odottaa myös säilyttävänsä Tikkurilan liiketilat 
Suomessa sekä lukuisat tuotanto-, jakelu- ja 
myyntikeskukset Pohjoismaissa. Lisäksi PPG 
aikoo jatkaa investoimista Tikkurilan työntekijöihin 
sekä mahdollisesti tarjota merkittäviä rooleja 
monille Tikkurilan avainhenkilöille.

PPG näkee Tikkurilan vahvan jakelupotentiaalin 
alustana monien PPG:n perinnetuotteiden 
voimakkaalle kasvulle sen suoja- ja merenkulku-, 
viimeistely- ja kevyiden teollisuuspinnoitteiden 
liiketoiminnoissa sekä laajentavan Tikkurilan 
ja PPG:n yhdistettyä läsnäoloa maissa, joissa 
Tikkurila toimii.

Mikä on osaketta kohden tarjottu 
tarjousvastike ja preemio?

Tarjousvastike on 27,75 euroa käteisenä jokaisesta 
Tikkurilan osakkeesta, jonka osalta ostotarjous 
on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike on 
ostotarjouksen ehdoissa kuvatun mukaisesti 
alisteinen mahdollisille oikaisuille osingonmaksusta 
ja tietyistä muista tapahtumista johtuen.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

• noin 84,5 prosenttia verrattuna Tikkurilan 
osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 
17.12.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen 
julkistusta edeltävänä kaupankäyntipäivänä;

• noin 89,1 prosenttia verrattuna Tikkurilan 
osakkeen kolmen (3) kuukauden 
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan 
Nasdaq Helsingissä ennen ostotarjouksen 
julkaisupäivää ja siihen asti; ja

• noin 97,3 prosenttia verrattuna Tikkurilan 
osakkeen kahdentoista (12) kuukauden 
kaupankäyntimäärillä painotettuun 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä ennen 
ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti.

Mitä Tikkurilan hallitus on lausunut 
ostotarjouksesta?

Tikkurilan hallitus suosittelee, että Tikkurilan 
osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen 
omistamiensa osakkeiden osalta ostotarjouksen 
ehtojen mukaisesti.

Mitä suuret osakkeenomistajat ovat 
lausuneet ostotarjouksesta?

Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras 
Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustavat 
yhdessä noin 29,39 prosenttia Tikkurilan kaikista 
osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin 
ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään ostotarjouksen.

Onko ostotarjous ehdollinen 
viranomaishyväksynnöille?

Kyllä. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä 
toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana, ehdollisena tarvittavien 
viranomaishyväksyntöjen saamiselle. 
Viranomaishyväksyntöjen prosessin kesto ei 
kuitenkaan ole PPG:n kontrollissa, eikä ole 
varmuutta siitä, että hyväksynnät saadaan 
arvioidussa aikataulussa tai ollenkaan.
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Mitä voi tapahtua ostotarjouksen 
jälkeen?

Mikäli ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 
PPG:n omistusosuus ylittää yhdeksänkymmentä 
(90) prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä, 
PPG aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen 
pakollisen lunastusmenettelyn lunastaakseen 
loput Tikkurilan osakkeet niin pian kuin se on 
käytännössä mahdollista.

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 PPG päättäisi muuttaa ostotarjouksen 
vähimmäisedellytystä (eli vaatimusta, joka 
edellyttää tarjottujen osakkeiden, jotka yhdessä 
PPG:n muutoin omistamien osakkeiden 
kanssa edustavat yli yhdeksänkymmentä (90) 
prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä), tai 
päättäisi luopua vaatimasta sen täyttymistä 
ja sen jälkeen toteuttaisi ostotarjouksen, ja 
jos PPG:n omistusosuus Tikkurilassa jäisi 
alle yhdeksäänkymmeneen (90) prosenttiin 
Tikkurilan osakkeista ja äänistä, Tikkurila voisi 
tulla tiettyjen toimenpiteiden ja yritysjärjestelyjen, 
kuten esimerkiksi listaamattomaan 
yhtiöön sulautumisen, osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin, 
enemmän joustavuutta sallivaan kotipaikkaan 
muuttamisen tai Tikkurilan yhtiöjärjestyksen 
muutoksen, kohteeksi.

Milloin ja miten PPG julkistaa 
ostotarjouksen tulokset?

PPG julkistaa ostotarjouksen alustavan tuloksen 
tiedotteella arviolta tarjousajan (mukaan lukien 
jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) 
päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) 
suomalaisena pankkipäivänä. Alustavan tuloksen 
julkistuksen yhteydessä PPG ilmoittaa, toteuttaako 
se ostotarjouksen, sillä edellytyksellä, että 
ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat 
edelleen täyttyneitä ostotarjouksen lopullisen 
tuloksen julkistuspäivänä ja jatkaako PPG 
tarjousaikaa. PPG julkistaa ostotarjouksen 
lopullisen tuloksen arviolta tarjousajan (mukaan 
lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) 
päättymistä seuraavana kolmantena (3.) 
suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen 
julkistamisen yhteydessä PPG vahvistaa lisäksi 
niiden osakkeiden prosentuaalisen osuuden, 
joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty 
eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

PPG ilmoittaa mahdollisen jälkikäteisen 
tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen 
osakkeiden alustavan prosentuaalisen osuuden 
arviolta ensimmäisenä (1.) jälkikäteisen tarjousajan 
päättymistä seuraavana suomalaisena 
pankkipäivänä ja lopullisen prosentuaalisen 
osuuden arviolta kolmantena (3.) jälkikäteisen 
tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena 
pankkipäivänä.
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TIIVISTELMÄ OSTOTARJOUKSEN EHDOISTA  

Tässä asiakirjassa esitetään tiivistelmä PPG:n ostotarjouksesta koskien Tikkurilan osakkeita sekä eräitä keskeisiä ostotarjouksen ehtoja. 
Ostotarjouksen ehdot esitetään kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. Harkitessasi ostotarjouksen hyväksymistä sinun tulee lukea 
tarjousasiakirja huolellisesti.

Tarjousvastike: Tarjousvastike on 27,75 euroa käteisenä jokaisesta Tikkurilan osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 
Tarjousvastiketta oikaistaan tiettyjen Tikkurilan mahdollisten yhtiötapahtumien osalta, jotka vaikuttavat osakkeen arvoon tai osakkeiden 
määrään, kuten osingonjako tai osakkeiden jakaminen.

Tarjousaika: Tarjousaika alkoi 15.1.2021 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy alustavasti 15.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa).  
PPG voi jatkaa tarjousaikaa tarjousasiakirjan ehtojen mukaisesti. PPG ilmoittaa mahdollisesta tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella 
viimeistään tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä suomalaisena pankkipäivänä. PPG tiedottaa jo jatketun tarjousajan 
mahdollisesta jatkamisesta viimeistään kyseisen jatketun tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset: Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: 

a. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka yhdessä PPG:n ennen ostotarjouksen lopullisen tuloksen 
julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien osakkeiden kanssa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, edustavat yhteensä yli 
yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänioikeuksista, laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti, joka 
sääntelee oikeutta ja velvollisuutta aloittaa pakollinen lunastusmenettely; 

b. Kaikkien ostotarjouksen toteuttamiseen tarvittavien soveltuvien kilpailu- tai muun sääntelyn edellyttämien hyväksyntöjen, lupien ja 
suostumusten saaminen kilpailu- tai muilta sääntelyviranomaisilta kaikissa maissa;

c. Mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu tai minkään toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä 
ei ole annettu, joka kokonaan tai merkittävältä osin estäisi ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi sitä;

d. 18.12.2020 jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten 
määritelty tarjousasiakirjassa);

e. PPG ei ole saanut 18.12.2020 jälkeen sille aiemmin ilmoittamatonta tietoa, joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen 
(kuten määritelty tarjousasiakirjassa);

f. Mikään Tikkurilan julkistama tai Tikkurilan PPG:lle ilmoittama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa, 
ja Tikkurila ei ole jättänyt julkistamatta tai ilmoittamatta mitään tietoa, joka sen olisi tullut julkistaa tai ilmoittaa soveltuvien 
lakien mukaan, edellyttäen kussakin tapauksessa, että julkistettu tieto, ilmoitus tai tiedon julkistamisen laiminlyönti, muodostaa 
Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty tarjousasiakirjassa);

g. Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on edelleen voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista, joka 
antaisi PPG:lle oikeuden, ajan kuluessa, irtisanoa yhdistymissopimus sen tiettyjen kohtien nojalla, jotka antavat PPG:lle oikeuden 
irtisanoa yhdistymissopimus Tikkurilan sopimusrikkomuksen perusteella;

h. Tikkurilan hallitus on antanut yksimielisen suosituksensa Tikkurilan osakkeenomistajille hyväksyä ostotarjous ja suositus on 
edelleen voimassa, eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien soveltuvien lakien tai Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
Ostotarjouskoodin mukaiset suosituksen teknisluontoiset muutokset, jotka johtuvat kilpailevasta tarjouksesta, niin kauan kuin 
suositus ostotarjouksen hyväksymiseen pysyy voimassa); ja

i. Oras Invest Oy:n, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varman sitoumukset hyväksyä ostotarjous ovat edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, peruutettu tai 
muutettu.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely: Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
Tikkurila Oyj:n osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet. Niiden 
osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltansa menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä tilin- tai 
varainhoitajaansa. Toissijaisesti osakkeenomistajat voivat ottaa yhteyttä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen tikkurila-offer@danskebank.com, mistä osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksynnän tekemiseen.

Peruuttamisoikeus: Osakkeenomistajat voivat peruuttaa ostotarjouksen hyväksymisen milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä 
(mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika), kunnes PPG on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi, mikä tapahtuu kun 
kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytkset ovat täyttyneet tai kun PPG on luopunut niistä. Tällaisen ilmoituksen jälkeen osakkeenomistajat 
eivät voi peruuttaa jo antamaansa ostotarjouksen hyväksymistä ennen tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
jatkettu tarjousaika), paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen PPG:n ostotarjouksen 
toteuttamista. Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, 
jolle ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä 
hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus.

Tarjousvastikkeen maksaminen: Tarjousvastike maksetaan arviolta ostotarjouksen selvityspäivänä, jonka oletetaan alustavasti olevan 
19.3.2021, jokaisen Tikkurilan osakkeenomistajan, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-
osuustilin hoitotilille. Todellinen aika, jona osakkeenomistaja saa maksun, riippuu rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista 
sekä kussakin tapauksessa omistajan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän välisestä sopimuksesta. Mahdollisen 
jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa PPG julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden 
osakkeiden osalta, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 
jälkikäteisen tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 
PPG 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.
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TÄRKEÄÄ TIETOA

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

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

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, TARJOUSASIAKIRJAA JA 
SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI 
VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI 
TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA 
EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ MUUN 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. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-
SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI 
VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

Tietoja Tikkurilan osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille Tikkurilan osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Tikkurilan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä 
ja että Tikkurilaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Pörssilaki"), vaatimukset säännöllisestä 
tiedonantovelvollisuudesta, eikä Tikkurila ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja 
pörssiviranomaiselle (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, jollei Pörssilain14d-1(d) kohdissa säädetyistä poikkeuksista "Tier II" -ostotarjousta koskien muuta johdu, ja 
muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien ostotarjouksen aikataulua, 
selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista, koskien. Erityisesti 
on huomattava, että tähän asiakirjaan mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien 
mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään 
Tikkurilan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Tikkurilan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa PPG ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan PPG:n 
tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ostotarjousta koskevan pörssitiedotteen 18.12.2020 jälkeen ja ostotarjouksen vireilläolon 
aikana ja muutoin kuin ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Tikkurilan osakkeita tai mitä tahansa 
arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa, muunnettavissa tai siirrettävissä tällaisiksi osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla 
markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa 
julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida 
tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei tehdä ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa PPG:n toimesta tai tämän 
puolesta. PPG:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Tikkurilan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää 
tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista 
julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt ostotarjousta, lausunut ostotarjouksen arvosta tai 
kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjassa annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä. Tämän 
vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

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

Tikkurilan osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien 
nojalla voi olla vaikeaa, koska Tikkurila on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä 
saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Tikkurilan osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tikkurilaa tai tämän johtajia tai hallituksen 
jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tikkurilan ja sen 
lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
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PPG Logo on PPG Ohio, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki ©2021 PPG, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 

1. PPG:llä on oikeus jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 
Viranomaishyväksyntöjen (kuten määritelty tarjousasiakirjassa) saamista koskevan ennakoidun prosessin 
johdosta ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  
PPG julkistaa tiedottein mahdolliset tarjousajan jatkamiset niin pian kuin käytännössä mahdollista, samoin 
kuin muut tiedot, jotka on julkistettava soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

2. Todellinen aika, jona osakkeenomistaja saa maksun, riippuu rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien 
aikatauluista sekä kussakin tapauksessa omistajan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän 
välisestä sopimuksesta.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ  

18.12.2020
PPG julkisti ostotarjouksen

5.1.2021
PPG julkisti päätöksensä korottaa tarjousvastiketta

14.1.2021
Ostotarjouksen ehtojen julkistus

15.1.2021
Tarjousasiakirja saatavilla

15.1.2021
Tarjousaika alkaa

15.3.2021
Tarjousaika päättyy aikaisintaan1

16.3.2021 (alustava)
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus

18.3.2021 (alustava)
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus

19.3.2021 (alustava)
Tarjousvastikkeen maksaminen2


