TÄYDENNYSASIAKIRJA SPA HOLDINGS 3 OY:N 21.10.2020 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN
KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA KAIKISTA AHLSTROMMUNKSJÖ OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA
11.12.2020
OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN
OLISI
LAINVASTAISTA,
EIKÄ
TARJOUSASIAKIRJAA,
SIIHEN
LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ
SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTILLA, TELEFAKSILLA,
SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLA TAI
ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ
AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA
HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI
MISSÄÄN MUUSSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA
TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ NÄIHIN VALTIOIHIN.
Spa Holdings 3 Oy (“Tarjouksentekijä”) ja Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö”) ovat 24.9.2020
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen julkisen
käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Ahlstrom-Munksjön liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät
ole Ahlstrom-Munksjön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”) (“Ostotarjous”).
Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjousta koskevan 21.10.2020 päivätyn tarjousasiakirjan (“Tarjousasiakirja”).
Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n, ja/tai sen osakkuusyhtiöiden hallinnoimien
tai ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö), Ahlstrom Invest B.V. (“Ahlstrom Capital”, joka
on Ahlström Capital Oy:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö), Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy
muodostavat konsortion Ostotarjousta varten.
Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4
momentin mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan (“Täydennysasiakirja”) tiedoilla:
Kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu, Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti
tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymistä tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä
päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Nämä
sisältävät muun muassa tarvittavien hyväksyntöjen saamisen kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta.
Tarjouksentekijä on tähän mennessä saanut enemmistön Ostotarjouksen toteuttamiseen vaadittavista
viranomaishyväksynnöistä. Koska tietyt viranomaishyväksyntäprosessit, mukaan lukien Euroopan komission tarkastus,
ovat kuitenkin edelleen vireillä eikä niiden odoteta valmistuvan alkuperäisen tarjousajan aikana, Tarjouksentekijä on
päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 14.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa
tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Vireillä olevista viranomaishyväksynnöistä
riippuen, Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämän johdosta
Tarjouksentekijä muuttaa seuraavia Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti:
Kansisivun viidettä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:
•

“Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 22.10.2020 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 30.12.202014.1.2021 kello
16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä (“Tarjousaika”). Katso
lisätietoja kohdasta “Ostotarjouksen ehdot”.”

Kohdan “Rajoituksia ja tärkeitä tietoja – Eräitä tärkeitä päivämääriä” ensimmäistä ja toista kappaletta muutetaan
korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:

•

“Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu tai
keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti:
Ostotarjouksen Julkistus .......................................................................................

24.9.2020

Tarjousaika alkaa ..................................................................................................

22.10.2020

Tarjousaika päättyy aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen
ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti; Tarjousajan
mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian kuin
käytännössä mahdollista .......................................................................................

30.12.202014.1.2021

Viranomaishyväksyntöjen (kuten määritelty jäljempänä) saamista koskevan ennakoidun prosessin
johdostakoskevista vireillä olevista prosesseista riippuen Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2021
toisenensimmäisen vuosineljänneksen alkupuolellaaikana. Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa
Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin on tarpeen
Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, edellyttäen että Ahlstrom-Munksjön
liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan, kuten Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa
tarkoitetaan. Tarjouksentekijä katsoopyrkii tällä hetkellä siihen, että Toteuttamisedellytykset voivat
täyttyätäyttyisivät vuoden 2021 toisenensimmäisen vuosineljänneksen alkupuolellaaikana.”
Kohdan “Tausta ja tavoitteet – Viranomaisten hyväksynnät” toista kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu
kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:
•

“Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteellaVireillä olevista prosesseista riippuen Tarjouksentekijä
odottaa saavansapyrkii tällä hetkellä saamaan Viranomaishyväksynnät ja toteuttavansatoteuttamaan
Ostotarjouksen vuoden 2021 toisenensimmäisen vuosineljänneksen alkupuolellaaikana.”

Kohdan “Ostotarjouksen ehdot – Tarjousaika” ensimmäistä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta
alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:
•

“Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 22.10.2020 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 30.12.202014.1.2021 kello
16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti
(”Tarjousaika”).”

Kohdan “Ostotarjouksen ehdot – Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset” viidettä kappaletta muutetaan korvaamalla
seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:
•

“Tarjousajan Päättymispäivä” tarkoittaa 30.12.202014.1.2021. Tarjouksentekijä voi siirtää Tarjousajan
Päättymispäivää aika ajoin, kunnes kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet (tai Tarjouksentekijä on
luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).”

Tarjouksentekijän 8.12.2020 julkistaman mukaisesti Ahlstrom Capital on ilmoittanut Tarjouksentekijälle, että se on
vastaanottanut tiettyjä Ahlström-perheen jäseniä koskevaan sisäiseen uudelleenjärjestelyyn ja osakevaihtoon liittyen
peruuttamattomia sitoumuksia, jotka yhdessä Ahlstrom Capitalin nykyisen omistuksen kanssa edustavat noin 54,9
prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä. Täten osakevaihdon toteuttamisedellytyksistä se, että
Ahlstrom Capital omistaisi sen toteuttamisen seurauksena enemmän kuin 50 prosenttia Ahlstrom-Munksjön osakkeista
ja äänistä, täyttyisi saatujen sitoumusten perusteella. Lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, joka edustaa noin
1,22 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä, on eräin tavanomaisin ehdoin antanut
Tarjouksentekijälle peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä Ostotarjous. Tarjouksentekijä on 8.12.2020 mennessä
saanut peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä Ostotarjous (mukaan lukien niitä Osakkeita koskien, jotka Ahlstrom
Capital tulisi saamaan osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen seurauksena), jotka edustavat yhteensä noin 73,5
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prosenttia Ostotarjouksen kohteena olevista Ahlstrom-Munksjön Osakkeista (eli pois lukien Ahlstrom-Munksjön hallussa
olevat 664 862 omaa osaketta). Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa seuraavia Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti:
Kansisivun seitsemättä kappaletta muutetaan lisäämällä seuraava alleviivattu ja lihavoitu kohta:
•

“Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka tämän
Tarjousasiakirjan päivämääränä edustavat yhdessä noin 4,16 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista
ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, joka 8.12.2020 edustaa noin 1,22 prosenttia kaikista AhlstromMunksjön osakkeista ja äänistä, on eräin tavanomaisin ehdoin antanut Tarjouksentekijälle
peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä Ostotarjouksen.”

Kohdan “Tausta ja tavoitteet – Ostotarjouksen taustaa ja Tarjouksentekijän strategiset suunnitelmat” yhdettätoista
kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:
•

“Lisäksi seuraavat suuret Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajat, jotka tämän Tarjousasiakirjan
päivämääränä8.12.2020 edustavat yhdessä noin 4,165,37 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja
äänistä (mikä vastaa noin 4,185,40 prosenttia Ahlstrom-Munksjön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista
äänistä), ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen:
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo (katso jäljempänä kohta “– Osakkeenomistajien sitoumukset”).”

Kohtaa “Tausta ja tavoitteet – Osakkeenomistajien sitoumukset” muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat
alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla sekä lisäämällä seuraava alleviivattu ja lihavoitu kohta:
•

“Ahlstrom Capital on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen myös niiden Osakkeiden
osalta, jotka se saa Osakevaihdon (kuten määritelty jäljempänä) mahdollisen toteutumisen myötä (katso
“Ahlstrom-Munksjön esittely – Tiettyjen Ahlström-perheen omistusten sisäinen uudelleenjärjestely”). Lisäksi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo, jotka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä8.12.2020 edustavat yhdessä noin
4,165,37 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä (mikä vastaa noin 4,185,40 prosenttia
Ahlstrom-Munksjön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä), ovat eräin tavanomaisin ehdoin
peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränäNämä
peruuttamattomat sitoumukset (mukaan lukien Osakkeet, jotka Ahlstrom Capital tulisi saamaan
Osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen seurauksena) edustavat 8.12.2020 yhteensä noin 35,5773,0
prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä (mikä vastaa noin 35,7873,5 prosenttia AhlstromMunksjön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä).”

Kohdan “Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta – Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet” kuudetta ja seitsemättä
kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:
•

•

“Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, jotka tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä8.12.2020 edustavat
yhdessä noin 4,165,37 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä (mikä vastaa noin 4,185,40
prosenttia Ahlstrom-Munksjön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä), ovat eräin tavanomaisin ehdoin
peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.”
“Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränäEdellä mainitut peruuttamattomat sitoumukset (mukaan lukien
Osakkeet, jotka Ahlstrom Capital tulisi saamaan Osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen seurauksena,
katso ”Ahlstrom-Munksjön esittely – Tiettyjen Ahlström-perheen omistusten sisäinen uudelleenjärjestely”)
edustavat 8.12.2020 yhteensä noin 35,5773,0 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä (mikä
vastaa noin 35,7873,5 prosenttia Ahlstrom-Munksjön Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä).”

Kohdan “Ahlstrom-Munksjön esittely – Tiettyjen Ahlström-perheen omistusten sisäinen uudelleenjärjestely” toista
kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:
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•

“Tarjouksentekijä julkistaa erillisen tiedotteen, mikäli Ahlstrom Capital vastaanottaa peruuttamattomia
sitoumuksia, joiden perusteella Omistusehto tulisi täyttymään. Ahlstrom Capital on ilmoittanut
Tarjouksentekijälle, että se on 8.12.2020 mennessä saanut Oikeutetuilta Merkitsijöiltä peruuttamattomia
sitoumuksia Osakevaihtoon liittyen, jotka yhdessä Ahlstrom Capitalin omistamien Osakkeiden kanssa
edustavat noin 54,9 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä. Näin ollen Omistusehto
täyttyisi saatujen sitoumusten perusteella. Ahlstrom Capital on peruuttamattomasti sitoutunut
hyväksymään Ostotarjouksen nykyisen omistuksensa sekä Osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen
seurauksena saamiensa Osakkeiden osalta. Ahlstrom Capitalilla ei näin ollen ole velvollisuutta tehdä
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaista pakollista julkista ostotarjousta
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n mukaisesti Osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen johdosta.”

Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan suomenkieliset versiot ovat saatavilla 11.12.2020 alkaen internetissä
osoitteessa tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/fi ja www.nordea.fi/ahlstrom-munksjo-ostotarjous. Tarjousasiakirjan ja
tämän Täydennysasiakirjan englanninkieliset käännökset ovat saatavilla 11.12.2020 alkaen internetissä osoitteessa
tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo ja www.nordea.fi/ahlstrom-munksjo-offer.
Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Täydennysasiakirjan, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen
oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 24/02.05.05/2020. Tästä
Täydennysasiakirjasta on laadittu myös englanninkielinen käännös. Mikäli Täydennysasiakirjan kahden eri kieliversion
välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, UudessaSeelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin eikä Tarjousasiakirjaa ja tätä Täydennysasiakirjaa ja niihin
liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai
Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan
välineellä esimerkiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään
kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan tai välillisesti tai
millään tällaisella tavalla tai välineellä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa
tai Etelä-Afrikassa taikka näistä valtioista. Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan jäljennöksiä ja niihin
liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä eikä niitä saa
postittaa, lähettää edelleen, välittää tai muuten levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista tai tahoille, jotka
hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita australialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen,
uusiseelantilaisen tai eteläafrikkalaisen henkilön lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia
asiakirjoja (mukaan lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), saa levittää, lähettää
edelleen, postittaa, välittää tai lähettää niitä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, UudessaSeelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka näistä valtioista. Ostotarjouksen hyväksyvien
henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksentekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä
tahansa Ostotarjouksen väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä
rikkomisesta.
Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa
Ahlstrom-Munksjön yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Ahlstrom-Munksjön osakkeet eivät ole
listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Ahlstrom-Munksjötä 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 Ahlstrom-Munksjön, 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, ja muutoin Suomen lainsäädännön
tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua,
selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain
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vastaavista. Erityisesti Tarjousasiakirjaan ja tähän Täydennysasiakirjaan sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu
Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten
yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Ahlstrom-Munksjön Yhdysvalloissa asuville
osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään.
Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille
osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ahlstrom-Munksjön
muille osakkeenomistajille.
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien
lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain Tarjousasiakirjan ja
tämän Täydennysasiakirjan 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 Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän
taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Ahlstrom-Munksjön 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 Ostotarjouksen yhteydessä 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.
Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain
liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Ahlstrom-Munksjö ovat sijoittautuneet
Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella.
Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Ahlstrom-Munksjötä tai
näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain
ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Ahlstrom-Munksjön sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen
noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
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