
  
 
 
 
 
 
Puuilo Oyj  Lehdistötiedote  10.6.2021 klo 11.00  

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, 
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI TÄLLAISIIN 
MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA 
JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Puuilo julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa sen 
osakkeiden listaamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalle 

Viitaten 7.6.2021 julkistettuun tiedotteeseen koskien suunniteltua listautumisantia ja 
osakkeiden listaamista (”Listautuminen”) Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) 
pörssilistalle, Puuilo Oyj (”Puuilo” tai ”Yhtiö”) julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän 
osakeannin ja osakemyynnin (”Listautumisanti”) alustavan hintavälin. Yhtiö on jättänyt 
Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen hyväksyttäväksi 
Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Listalleottoesitteen arviolta 
10.6.2021. Listautumisannin merkintäajan odotetaan alkavan 11.6.2021 kello 10:00. 

Listautumisanti lyhyesti: 

• Listautumisannin alustava hintaväli on vähintään 6,20 euroa ja enintään 6,60 euroa 
osakkeelta (”Alustava Hintaväli”). 

• Alustavan Hintavälin mukaan laskettuna Yhtiön markkina-arvo olisi noin 530–560 
miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 30 miljoonan euron 
bruttovarat. 

• Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla 
merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”). Liikkeeseen 
laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty 
jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan perusteella (”Lopullinen 
Merkintähinta”). 

• Yhtiö laskisi liikkeeseen 4 690 105 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen 
Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa 
(määritelty jäljempänä) merkittäisiin yhteensä 26 041 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin 
Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla. 

• Lisäksi Puuilo Invest Holding AB, viime kädessä Adelis Equity Partners Fund I AB:n 
omistama yhtiö, ja Adelis Equity Partners Fund I AB:n suoraan tai välillisesti omistamat 
yhtiöt, jotka ovat Yhtiön osakkeenomistajia (”Adelis”) ja tietyt muut nykyiset 
osakkeenomistajat (yhdessä Adeliksen kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi 
alustavasti enintään 31 365 880 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, 
ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa 
”Tarjottavat Osakkeet”). 

• Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa 
(”Yleisöanti”), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti mukaan lukien Yhdysvalloissa 
hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers), kuten 
määritelty Rule 144A  säännöksessä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. 



  
 
 
 
 
 

Securities Act of 1933, muutoksineen), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia 
koskevien poikkeusten nojalla (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden työntekijöille sekä Yhtiön johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille 
(”Henkilöstöanti”).  

• Tietyt Capital World Investorsin hallinnoimat rahastot, valikoidut Evli-rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoimat rahastot, DNCA Financen hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-rahastoyhtiö 
Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimat rahastot, 
Conficap Oy ja tietyt Creades AB (publ.):n vakuutuskuorijärjestelyn (endowment 
insurance) kautta hallinnoimat rahastot ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään 
osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 96 miljoonalla eurolla tietyin edellytyksin. 

• Adeliksen odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliikkeelle option ostaa 30 päivän ajan kaupankäynnin alkamisesta Yhtiön 
osakkeilla Nasdaq Helsingissä enintään 5 431 091 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) 
yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä 
(”Lisäosakeoptio”). 

• Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 42,5 prosenttia Yhtiön kaikista 
osakkeista (”Osakkeet”) ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen 
olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 48,8 prosenttia olettaen, että 
Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 4 690 105 Uutta 
Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Uusien osakkeiden 
Lopullinen merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja 
Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 26 041 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin 
sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla). 

• Listautumisannin arvo on noin 260–270 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää 
Listautumisannissa noin 30 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät myyvät kyseisellä 
hinnalla lasketun enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään 
täysimääräisesti.  

• Yleisöannin merkintäaika alkaa 11.6.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 21.6.2021 
kello 16.00. 

• Instituutioannin merkintäaika alkaa 11.6.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 23.6.2021 
kello 12.00. 

• Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 11.6.2021 kello 10.00 ja päättyy arviolta 21.6.2021 
kello 16.00. 

• Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan ylikysyntätilanteessa keskeyttää 
aikaisintaan 18.6.2021 kello 16.00.  

• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 
24.6.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 28.6.2021 
kaupankäyntitunnuksella ”PUUILO”. 

Timo Mänty, Puuilon hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: 

”Otamme nyt seuraavan askeleen Puuilon kasvutarinassa. Listautumisen tavoitteena on 
mahdollistaa Puuilon vahvan kasvun jatkuminen ja sen avulla saavuttaa myös hallituksen 
asettamat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Olemme erityisen iloisia siitä, että niin 



  
 
 
 
 
 
monet kotimaiset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat ovat päättäneet lähteä mukaan 
ankkurisijoittajiksi Puuilon listautumisannissa.”  

Juha Saarela, Puuilon toimitusjohtaja, kommentoi: 

”Kasvumme on ollut voimakasta ja tasaista läpi koko yhtiön historian. Listautumisen myötä 
pyrimme varmistamaan, että kykenemme kasvamaan myös tulevaisuudessa. Tämän teemme 
vahvalla yhteistyöllä koko henkilöstön kanssa tarjoten samalla uusia kiinnostavia 
kehittymismahdollisuuksia ja mahdollisuuden tulla Puuilon osakkeenomistajaksi 
listautumisannissa. Puuilo on koko kansan kauppa ja haluamme olla tulevaisuudessa myös 
koko kansan sijoituskohde.” 

Listautumisen tausta ja syyt 

Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju, joka tunnetaan erityisesti 
laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja 
helposta asiointikokemuksesta. Yhtiö on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja 
lemmikkituotteisiin.  

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Puuilon vahvan kasvun jatkuminen, parantaa 
Puuilon taloudellista joustavuutta ja vahvistaa Puuilon tunnettuutta ja merkkitietoisuutta sen 
asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa. Näillä tavoitteilla pyritään parantamaan 
Puuilon kilpailukykyä ja mahdollistamaan sen pääsy pääomamarkkinoille sekä laajentamaan 
sen omistuspohjaa sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, minkä odotetaan lisäävän 
Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Osakkeiden listaamisen ja lisääntyneen likviditeetin odotetaan 
myös antavan Puuilolle mahdollisuuden käyttää osakkeitaan paremmin palkitsemisessa. 

Listautumisannin yksityiskohtia ja esitteen julkistaminen 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 065 047 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 39 546 441 
Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa 
ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain 
arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille 
institutionaalisille sijoittajille. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 26 881 Uutta 
Osaketta ja mahdollisissa ylimerkintätilanteissa enintään 152 330 ylimääräistä Uutta Osaketta 
merkittäväksi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaikille työntekijöille, jotka ovat vakituisessa 
työsuhteessa Yhtiössä tai sen tytäryhtiössä merkintäajan alkaessa sekä Yhtiön johtoryhmälle 
ja hallituksen jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita 
alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Edellä 
esitetystä huolimatta Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 
065 047 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen 
Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Listautumisannin Alustava Hintaväli on vähintään 6,20 euroa ja enintään 6,60 euroa 
Osakkeelta.  Lopullinen Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin 
Yleisöannin Lopullinen Merkintähinta. Tämän vuoksi Henkilöstöannissa annettavien Uusien 
Osakkeiden hinta voi olla enimmillään 5,94 euroa osakkeelta. 



  
 
 
 
 
 
Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi 
Yhtiön Uusia Osakkeita. Yhtiö laskisi liikkeeseen 4 690 105 Uutta Osaketta olettaen, että 
Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa 
merkittäisiin yhteensä 26 041 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla 
alhaisemmalla merkintähinnalla. 

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä alustavasti enintään 31 365 880 Myyntiosaketta. 
Myyntiosakkeet vastaavat noin 36,9 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että 
Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 43,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään 
kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että 
Yhtiö laskee liikkeeseen 4 690 105 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu 
olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja 
Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 26 041 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin 
sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla). 

Listautumisannin yhteydessä Adeliksen odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty alla) 
lisäosakeoption, joka on Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen käytettävissä Järjestäjien 
puolesta, ostaa Lopullisella Merkintähinnalla enintään 5 431 091 Lisäosaketta yksinomaan 
mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio 
on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin 
prelistalla (eli arviolta 24.6.–24.7.2021). Lisäosakkeet vastaavat noin 6,7 prosenttia 
Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6,4 prosenttia 
Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja 
että Yhtiö laskee liikkeeseen 4 690 105 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu 
olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja 
Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 26 041 Uutta Osaketta näihin osakkeisiin soveltuvalla 
alhaisemmalla merkintähinnalla). Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 
15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä. 

Yhtiön ja Adeliksen odotetaan Listautumisen yhteydessä sitoutuvan kestoltaan 180 päivän 
luovutusrajoitussopimuksiin. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan 
Listautumisen yhteydessä sitoutuvan 360 päivän luovutusrajoitussopimuksen. Muut Yhtiön 
nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Yhtiön ja Adeliksen luovutusrajoitussopimusta 
vastaavan luovutusrajoituksen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua 
Listautumisesta.  

Tietyt Capital World Investorsin hallinnoimat rahastot, valikoidut Evli-rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoimat rahastot, DNCA Financen hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-rahastoyhtiö Oy:n 
hallinnoimat rahastot, tietyt Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimat rahastot, Conficap Oy 
ja tietyt Creades AB (publ.):n vakuutuskuorijärjestelyn (endowment insurance) kautta 
hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin ehdoin sitoutuneet 
merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä noin 96 miljoonalla eurolla suunnitellussa 
Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus Listautumisannin jälkeen 
on enintään 560 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille 
taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. 

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena 
millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee hakemaan 
Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 



  
 
 
 
 
 
Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 24.6.2021 
ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 28.6.2021. 

Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen hyväksyttäväksi 
Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 10.6.2021. Listalleottoesite tulee 
olemaan saatavilla viimeistään 11.6.2021 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivustolla 
osoitteessa www.puuilo.fi/listautuminen ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa 
Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa sekä Dansken Bankin verkkosivustolla osoitteessa 
www.danskebank.fi/puuilo, OP:n verkkosivustolla osoitteessa www.op.fi/merkinta, Nordean 
verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet ja Nordnetin verkkosivustolla 
osoitteessa www.nordnet.fi/fi/puuilo. Esitteestä laadittu englanninkielinen private placement -
asiakirja on saatavilla viimeistään 11.6.2021 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
www.puuilo.fi/IPO ja Danske Bankin verkkosivustolla osoitteessa www.danskebank.fi/puuilo-
en ja Nordean verkkosivustolla osoitteessa www.nordea.fi/equities. 

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on 
nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) sekä Nordea 
Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (yhdessä 
Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n 
merkintäpaikaksi yleisöannissa. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena 
neuvonantajana. White & Case LLP toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. 
Miltton toimii yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. 

Tärkeitä päivämääriä 

Listalleottoesite julkaistaan (viimeistään): 11.6.2021 

Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin 
merkintäajat alkavat: 

11.6.2021 klo 10.00 

Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan 
keskeyttää aikaisintaan: 

18.6.2021 klo 16.00  

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat 
päättyvät: 

21.6.2021 klo 16.00 (arviolta) 

Instituutioannin merkintäaika päättyy: 23.6.2021 klo 12.00 (arviolta) 

Lopullinen Merkintähinta, Osakkeiden merkintähinta 
Henkilöstöannissa ja Listautumisannin lopputulos 
julkistetaan:  

23.6.2021 (arviolta) 

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut 
Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille: 

24.6.2021 (arviolta) 

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin 
prelistalla odotetaan alkavan: 

24.6.2021 (arviolta) 



  
 
 
 
 
 

Instituutioannissa annetut Osakkeet ovat valmiina 
toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland 
Oy:n kautta: 

28.6.2021 (arviolta) 

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla odotetaan alkavan: 

28.6.2021 (arviolta) 

 

Lisätietoja antaa 

Juha Saarela, toimitusjohtaja, puh. 050 4097641 

Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995 

 

Tärkeää tietoa 

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, 
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, 
Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai 
julkistaminen olisi lainvastaista. 

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole 
rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti.  Yhtiö ei aio 
rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle 
Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti Listautumisannissa on erityisten 
lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja 
Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta. 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia 
arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. 
Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka 
vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla 
tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden 
lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. 

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan 
talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja 
asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 
2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.  

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä 
tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään 
Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, 
joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 



  
 
 
 
 
 
määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan 
mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 
49 (2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote 
voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan 
Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. 
Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa 
sen sisältöön.  

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan 
esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai 
ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen 
sisältyvien tietojen perusteella.  

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä 
olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen 
paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta 
varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai 
tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät ja 
Nordnet Bank AB toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien 
puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin yhteydessä. Ne eivät pidä 
ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa 
asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään 
muulle henkilölle koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, 
järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.  

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Kukaan Järjestäjistä tai kukaan 
niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai 
edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän 
tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä 
koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen 
poisjättämisestä tässä tiedotteesta)  riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai 
sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä 
minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä 
tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin 
kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty 
sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, 
”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai 
niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä 
tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista 
monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta 
koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset 
toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lautumat perustuvat 
oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai 



  
 
 
 
 
 
seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten 
tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin 
lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa 
esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai 
arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia 
uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä 
tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, 
näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän 
tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti 
tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia 
lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen 
sisältöön.  

Tietoa jakelijoille  

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 
2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin 
komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) 
paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), 
sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) 
voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, 
sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka 
mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille 
sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi 
vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat 
tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-
arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja 
sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään 
taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät 
tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen 
sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan 
sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat 
tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai 
sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, 
Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta 
sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa 
tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen 
ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten 
jakelukanavien määrittämisen. 

 

 


