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TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, 
KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, 
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN 
MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN 
VASTAINEN. 
 
3.11.2016 klo 9.00 
 
SISTEMA FINANCE S.A. TEKEE VAPAAEHTOISEN JULKISEN 
KÄTEISOSTOTARJOUKSEN KAIKISTA HONKARAKENNE OYJ:N 
OSAKKEISTA 

 
Sistema Finance S.A. (”Tarjouksentekijä”) ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoisen julkisen 
käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Honkarakenne Oyj:n (”Honka”) liikkeeseen 
lasketut A-sarjan ja B-sarjan osakkeet (B-sarjan osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
(”Nasdaq Helsinki”): HONBS) (”Ostotarjous”). Tarjottava vastike on 1,50 euroa 
käteisenä Hongan kustakin A-sarjan osakkeesta ja kustakin B-sarjan osakkeesta, joiden 
osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. 
 
Sistema Finance S.A. on Sistema PJSFC:n (”Sistema”) tytäryhtiö ja osa Sistema-
konsernia (Sistema PJSFC sekä sen tytäryhtiöt). Sistema-konserni on venäläinen 
konserni, joka palvelee yli 150 miljoonaa asiakasta telekommunikaation, korkean 
teknologian, pankkitoiminnan, vähittäismyynnin, puunjalostuksen, maatalouden, 
kiinteistöjen, lääketeollisuuden, turismin ja terveydenhuollon aloilla. Sistema on 
perustettu vuonna 1993. Sen liikevaihto oli noin 10,4 miljardia euroa vuonna 2015 ja 
sen taseen loppusumma oli noin 16,3 miljardia euroa 31.12.2015. Sisteman GDR-
todistukset on listattu Lontoon pörssissä ja osakkeet Moskovan pörssissä. 
 
Mikhail Shamolin, Sisteman toimitusjohtaja ja Sistema Finance S.A:n hallituksen 
puheenjohtaja: 
 
”Uskomme, että tarjouksemme on erittäin houkutteleva Hongan osakkeenomistajille, 
koska Sistema-konserni tarjoaa vahvaa preemiota verrattuna yhtiön markkinahintaan.” 
 
”Honka on yksi maailman suurimmista hirsitalojen tuottajista, ja sillä on käytössään 
tunnettu korkealuokkainen brändi, vakiintuneet jakelukanavat ja ainutlaatuiset 
teknologiset ratkaisut. Hongan osto on linjassa strategiamme kanssa luoda yksi 
maailman johtavista puutalojen valmistajista. 

 
”Sovimme strategisesti hyvin yhteen. Honka on kaupallisesti aktiivinen kehittyneillä 
markkinoilla globaalisti, ja tämä antaa meillä pääsyn uusille markkinoille. Honka tulee 
parantamaan Sisteman tytäryhtiön Segezha-konsernin, sen laajojen resurssien ja 
modernien puuntyöstön tuotantolaitoksien kautta pääsyään Venäjälle, joka on yksi 
suurimmista hirsitalomarkkinoista. Sistemalla on myös vahvat taloudelliset resurssit 
investoida aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.” 

 
Emile Wirtz, Sistema Finance S.A.:n toimitusjohtaja lisää: 
 
“Sistema-konserni suunnittelee kasvattavansa edelleen Hongan maailmanlaajuisia 
toimintoja laajentamalla jalanjälkeä, kehittämällä jakeluverkostoaan houkuttelevimmilla 
markkinoilla ja tarjoamalla luokkansa parhaita tuotteita asiakkaille 
maailmanlaajuisesti.” 
 

 
TARJOTTAVA VASTIKE 
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Tarjottava vastike on 1,50 euroa käteisenä Hongan kustakin A-sarjan osakkeesta ja 
kustakin B-sarjan osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ollen 
noin 14,5 prosenttia korkeampi kuin Hongan B-sarjan osakkeen päätöskurssi Nasdaq 
Helsingissä 2.11.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen 
julkistamista. 
 
Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Hongan osakepääoma on 9 897 936 euroa, 
liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on 300 096 ja 
liikkeeseen laskettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä on 4 911 323. Ostotarjouksessa 
tarjottava vastike on määritetty edellä mainittujen osakkeiden lukumäärien perusteella. 
Mikäli Hongan osakkeiden lukumäärä kasvaa tai Honka laskee liikkeeseen osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 
mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjouksentekijä varaa oikeuden 
vastaavasti tarkistaa tarjottavaa vastiketta. Tarjouksentekijä on ostanut 7 213 Hongan B-
sarjan osaketta 2.11.2016 Nasdaq Helsingin tavallisessa kaupankäynnissä ja tulee 
Hongan osakkeenomistajaksi tämän oston selvityksen tapahduttua. Sistema tai sen muut 
tytäryhtiöt eivät ole ostaneet tai omista Hongan osakkeita Ostotarjouksen 
julkistamishetkellä. 
 
TAUSTATIETOA SISTEMASTA, SEN METSÄ- JA TUOTANTO-
OMAISUUDESTA JA HONGASTA 
 
Sistema Finance S.A. on Sistema PJSFC:n (”Sistema”) tytäryhtiö ja osa Sistema-
konsernia (Sistema PJSFC sekä sen tytäryhtiöt). Sistema-konserni on venäläinen 
konserni, joka palvelee yli 150 miljoonaa asiakasta telekommunikaation, korkean 
teknologian, pankkitoiminnan, vähittäismyynnin, puunjalostuksen, maatalouden, 
kiinteistöjen, lääketeollisuuden, turismin ja terveydenhuollon aloilla. Sistema-konserni 
pyrkii lisäämään oman pääoman arvoa rakentamalla markkinoiden johtavia 
liiketoimintoja ja uudelleensijoittamalla aktiivisesti tuottonsa uusiin arvoa kasvattaviin 
hankkeisiin. 
 
Sisteman Global Depositary Receipts -todistukset on listattu Lontoon pörssissä 
kaupankäyntitunnuksella ”SSA”. Sisteman kantaosakkeet on listattu Moskovan 
pörssissä kaupankäyntitunnuksella ”AFKS”.  
 
Sistema-konsernin jäsen – GC Segezha LLC (“Segezha-konserni” tai ” Segezha”) – on 
yksi Venäjän suurimmista vertikaalisesti integroituneista metsäholdingyhtiöistä, ja se 
hoitaa koko kierron hakkuusta kehittyneeseen puunjalostukseen. Segezhan omaisuus 
koostuu metsästä, puunjalostuksesta sekä sellu- ja paperiomaisuudesta Venäjällä ja 
Euroopassa, ja sillä on toimintaa 12 maassa. Segezhan tuotantolaitokset sijaitsevat 8 
maassa ja 6 alueella Venäjällä. Yhtiön tuotteita myydään 89 maassa. Segezhan yhtiöt 
työllistävät noin 13 000 työntekijää. Yhteenlasketulla yli 7 miljoonan hehtaarin 
vuokratulla metsäalueellaan Segezha on suurin metsän käyttäjä Venäjän Euroopan 
puoleisessa osassa. Sen tuotteista 95 prosenttia on sertifioituja. Laaja 
metsänuudistaminen kattaa 21 000 hehtaaria metsää vuonna 2016. Segezha on suurin 
paperisäkkien valmistaja Venäjällä (noin 52 prosentin markkinaosuus) ja toiseksi suurin 
Euroopassa (noin 16,5 prosentin markkinaosuus); suurin laadukkaan valkaisemattoman 
säkkipaperin valmistaja Venäjällä (noin 71 prosentin markkinaosuus) ja neljänneksi 
suurin valmistaja maailmassa. Segezha on myös viidenneksi suurin suurikokoisen 
koivuvanerin valmistaja Venäjällä sekä seitsemänneksi suurin tuottaja 
maailmanlaajuisesti; se on myös suurin sahatavaran tuottaja Venäjällä (noin 900 000 
kuutiometriä/vuosi) ja suurin laminoitujen hirsitalojen tuottaja Venäjällä (kapasiteetti 
noin 37 000 kuutiometriä/vuosi). Segezhan liimapuurakenteiden tuotantokapasiteetti on 
noin 65 000 kuutiometriä vuodessa. Segezhan virallisten internetsivujen osoite on 
www.segezha-group.com. Kaikki arviot Segezhan markkina-asemasta tässä kappaleessa 
perustuvat Segezha-konsernin arvioihin. 
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Segezhan täysin omistama tytäryhtiö – JSC Sokol Woodworking Plant (”Sokol Plant”) 
– on suurin puuntyöstön tuotantolaitos Venäjän Euroopan puoleisessa osassa ja maan 
ensimmäinen yritys, joka kehittää laminoitujen hirsitalojen rakentamisen 
tuotantoprosessia. Vuonna 2013 Sokol Plant saattoi onnistuneesti päätökseen sen 
lisäarvoa tuottavan puuntyöstön kapasiteettia merkittävästi lisäävän projektin, jonka 
katsottiin olevan tärkeä metsien hyväksikäyttöön liittyvä investointialoite Venäjällä. 
Laajakantoisen parannuksen ansiosta Sokol Plant saavutti enintään noin 180 000 
kuutiometrin kuivatun sahatavaran, noin 65 000 kuutiometrin liimapuurakenteiden sekä 
noin 37 000 kuutiometrin laminoitujen hirsitalojen tuotannon. Kaikki asennetut laitteet 
ovat moderneja ja valmistettu EU:ssa (mukaan lukien Suomi). Lisäksi Sokol Plantilla 
on oikeus puuresursseihin noin 365 000 kuutiometrin vuosittaisella hakkuuoikeudellaan. 
Sokos Plantin vuoden 2015 taloudelliset tiedot olivat seuraavat: liikevaihto – noin 2,0 
miljardia Venäjän ruplaa (noin 29,4 miljoonaa euroa), ja EBITDA – noin 255 miljoonaa 
Venäjän ruplaa (noin 3,8 miljoonaa euroa). 
 
Honka on maailman johtavia hirsitalojen tuottajia ja sillä on toimistoja yli 30 maassa. 
Yhtiön pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat Suomessa. Yli 50 toimintavuotensa aikana 
Honka on rakentanut yli 85 000 puutaloa 50 maassa. Se tuottaa yli 3 500 hirsitaloa 
vuosittain. Vuonna 2015 yhtiön tuotannosta myytiin 58 prosenttia Suomen ja Baltian 
maiden ulkopuolelle ja Hongan liikevaihto ylitti 39 miljoonaa euroa. Honka-talot 
suunnittelee sisäinen arkkitehtitiimi, joka on ylpeä ainutlaatuisesta suunnittelu- ja 
arkkitehtuuriasiantuntemuksestaan. Yhtiö investoi vuosittain yli 300 000 euroa uusiin 
suunnitteluratkaisuihin. Hongan tuotteiden korkeat laatu- ja ympäristöstandardit on 
sertifioitu Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -järjestelmän 
mukaisesti.  

 
OSTOTARJOUS LYHYESTI 
 
Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 11.11.2016 ja tarjouksen 
odotetaan olevan voimassa noin viisi (5) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden 
jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  
 
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytysten 
täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut edellyttämästä niiden 
täyttymistä: 

 
a) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka yhdessä 

Tarjouksentekijän ennen tarjousaikaa tai sen aikana muuten hankkimien muiden 
osakkeiden kanssa edustavat yli 67 prosenttia Hongan liikkeeseen lasketuista sekä 
A-sarjan että B-sarjan osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden; 

b) kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, -lupien ja -suostumusten, mukaan 
lukien muun muassa kilpailulakien mukaiset hyväksynnät, saaminen siten, että 
tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot 
ovat Tarjouksentekijän kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä; 

c) sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen 
tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta, ei ole antanut 
sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen 
tai johtaisi olennaisen haitalliseen muutokseen Hongassa ja sen tytäryhtiöissä 
kokonaisuutena arvioituna; 

d) mikään Hongan julkistama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai 
harhaanjohtavaa eikä Honka ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen 
soveltuvien lakien ja määräysten mukaan olisi pitänyt julkistaa;  

e) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai 
olosuhdetta, joka muodostaisi olennaisen haitallisen muutoksen Hongan ja sen 
tytäryhtiöiden, kokonaisuutena arvioituna, yleisissä asioissa, liiketoiminnassa, 
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varoissa, taloudellisessa asemassa, liiketoiminnan tuloksessa tai 
tulevaisuudennäkymissä; 

f) Honka ei ole tehnyt päätöstä, joka vaikuttaisi olennaisesti Hongan A-sarjan 
osakkeita ja/tai B-sarjan osakkeita koskeviin oikeuksiin; 

g) Honka ei ole hyväksynyt kaikkia tai olennaista osaa Hongan liiketoiminnasta ja/tai 
varoista koskevaa kilpailevaa transaktiota, joka estäisi Ostotarjouksen tarkoituksen 
toteutumisen; ja 

h) Honka on suorittanut kaikki tarvittavat toimenpiteet salliakseen niiden A-sarjan 
osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtämisen arvo-
osuusjärjestelmässä Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä. 

 
Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin 
edellä mainituista toteuttamisedellytyksistä ei täyttyisi. 
 
Ostotarjous tullaan rahoittamaan Tarjouksentekijän konsernin olemassa olevilla 
kassavaroilla ja/tai sisäisillä rahoitusjärjestelyillä eikä Tarjouksentekijä tarvitse 
ulkopuolista rahoitusta Ostotarjouksen toteuttamiseksi. Ostotarjous ei näin ollen ole 
ehdollinen ulkopuolisen rahoituksen saamiselle Ostotarjousta varten. 
 
Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymisestä tulevat 
sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 
11.11.2016.  
 
Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa suositusta julkisissa ostotarjouksissa 
noudatettavista menettelytavoista (Ostotarjouskoodi).  
 
Ostotarjousta koskee viranomaisvaatimukset, mukaan lukien hyväksynnän saaminen 
Venäjän federaation kilpailuviranomaisilta. Tarjouksentekijän tämän hetkisen arvion 
perusteella kilpailuoikeudellisia hyväksyntöjä ei tarvita muissa maissa. 
 
Tarjouksentekijä varaa oikeuden ostaa Hongan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana 
ja/tai tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai 
muutoin. 

  
NEUVONANTAJAT 
 
Evli Pankki Oyj toimii Ostotarjouksen järjestäjänä. White & Case LLP toimii 
Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä.  
 
MEDIA JA LEHDISTÖ 
 
Tarjouksentekijä pitää Ostotarjousta koskevan lehdistötilaisuuden 3.11.2016 klo 11.30–
12.30 Sokos Hotel Presidentissä osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki.  
 
Lisätietoja: 
Sisteman sijoittajasuhteet 
Yury Krebs 
puh. +7 (495) 730 66 00 
Sähköposti: y.krebs@sistema.ru 
 
Median yhteystiedot: 
Matti Saarinen 
Kreab 
puh. 040 505 0667 
Sähköposti: matti.saarinen@kreab.com 
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TIETOA HONGASTA 
 
Honkarakenne Oyj (”Honka”) on maailman johtavia hirsitalojen tuottajia ja sillä on 
toimistoja yli 30 maassa. Yhtiön pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat Suomessa. Yli 50 
toimintavuotensa aikana Honka on rakentanut yli 85 000 puutaloa 50 maassa. Se tuottaa yli 
3 500 hirsitaloa vuosittain. Vuonna 2015 yhtiön tuotannosta myytiin 58 prosenttia Suomen 
ja Baltian maiden ulkopuolelle ja Hongan liikevaihto ylitti 39 miljoonaa euroa. Honka-talot 
suunnittelee sisäinen arkkitehtitiimi, joka on ylpeä ainutlaatuisesta suunnittelu- ja 
arkkitehtuuriasiantuntemuksestaan. Yhtiö investoi vuosittain yli 300 000 euroa uusiin 
suunnitteluratkaisuihin. Hongan tuotteiden korkeat laatu- ja ympäristöstandardit on 
sertifioitu Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) -järjestelmän 
mukaisesti. Hongan B-sarjan osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.honka.com 

 
TIETOA SISTEMA FINANCE S.A.:STA JA SISTEMA-KONSERNISTA 
 
Sistema Finance S.A. on Sistema PJSFC:n (”Sistema”) tytäryhtiö ja osa Sistema-
konsernia. Sistema-konserni on  venäläinen konserni, joka palvelee yli 150 miljoonaa 
asiakasta telekommunikaation, korkean teknologian, pankkitoimintojen, vähittäismyynnin, 
puunjalostuksen, maatalouden, kiinteistöjen, lääketeollisuuden, turismin ja 
terveydenhuollon aloilla. Yhtiö on perustettu vuonna 1993. Sen liikevaihto oli noin 10,4 
miljardia euroa vuonna 2015 ja sen taseen loppusumma oli noin 16,3 miljardia euroa 
31.12.2015. Sisteman Global Depositary Receipts -todistukset on listattu Lontoon pörssissä 
kaupankäyntitunnuksella ”SSA”. Sisteman kantaosakkeet on listattu Moskovan pörssissä 
kaupankäyntitunnuksella ”AFKS”. www.sistema.com. 
 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN 
TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, 
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN 
MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN 
VASTAINEN. 
 
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN 
MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. 
SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS 
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN 
POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN 
ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN 
OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA 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 SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA 
SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN 
JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI 
ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA 
EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN 
KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA 
FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN JA INTERNETIN) TAI MINKÄÄN 
KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, 
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI 
HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN 
SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, 
KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI 
HONGKONGISTA.  
 

http://www.sistema.com/
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