
 

 

TÄYDENNYSASIAKIRJA SPA HOLDINGS 3 OY:N 21.10.2020 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN 

KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA KAIKISTA AHLSTROM-

MUNKSJÖ OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA 

18.12.2020 

 

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 (”Yhtiö” tai “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. (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: 

 

Ostotarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti, mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa tai päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa 

varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen (mukaan lukien Yhtiön näistä maksamat verot), mukaan 

lukien Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän tammikuussa 2021 maksettavan 

osingon neljännen maksuerän, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Ostotarjouksen 

mukaisten toteutuskauppojen selvittämistä (joko tarjousajan tai jälkikäteisen tarjousajan päättymisen jälkeen), minkä 

seurauksena varojenjakoa ei suoriteta Tarjouksentekijälle, Osakkeista tarjottavaa käteisvastiketta alennetaan vastaavasti 

euro eurosta -perusteisesti. 

 

Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 17.12.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden sekä määritti mainitun 

osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 4.1.2021 ja maksupäiväksi 11.1.2021. Tästä osingonjaosta johtuvan 17,97 euron 

suuruisen tarjousvastikkeen oikaisun jälkeen tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi 

hyväksytty, on 31.12.2020 eli mainitun osingonmaksun osingon irtoamispäivästä lähtien 17,84 euroa, ollen alisteinen 

mahdollisille lisäoikaisuille. Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa seuraavia Tarjousasiakirjan kohtia seuraavasti: 

 

Kansisivun otsikkoa muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla: 

 

Spa Holdings 3 Oy:n 

vapaaehtoinen julkinen ostotarjous 

kaikista 

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n 

liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 

Tarjousvastike 17,9717,84 euroa Osakkeelta1 

 

Kansisivun neljättä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla: 
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• “Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 24.9.2020 (”Julkistus”), jossa tarjousvastike oli 18,10 euroa käteisenä 

jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ollen alisteinen oikaisuille (”Alun Perin 

Julkistettu Tarjousvastike”). Mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, 

mukaan lukien kolmas ja neljäs osingonmaksuerä, jotka perustuvat Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn 

varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakoon ja jotka ovat maksettavissa lokakuussa 2020 ja 

tammikuussa 2021 (kyseiset maksuerät, ”Hyväksytyt Maksuerät”) tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa 

edellä mainitun osalta on ennen toteutuskauppojen selvittämistä (joko Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) 

tai Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) päättymisen jälkeen), minkä seurauksena 

varojenjakoa ei suoriteta Tarjouksentekijälle, mukaan lukien Hyväksytyt Maksuerät, Osakkeista tarjottavaa 

käteisvastiketta alennetaan Julkistuksen mukaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Ahlstrom-Munksjön 

hallitus päätti 30.9.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden ja määritti mainitun osingonmaksun 

täsmäytyspäiväksi 2.10.2020 ja maksupäiväksi 9.10.2020. Lisäksi Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 

17.12.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden ja määritti mainitun osingonmaksun 

täsmäytyspäiväksi 4.1.2021 ja maksupäiväksi 11.1.2021. TästäNäistä osingonjaoista johtuvan Alun Perin 

Julkistetun Tarjousvastikkeen oikaisun jälkeen tarjottava vastike kustakin Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous 

on pätevästi hyväksytty, on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä31.12.2020 lähtien 17,9717,84 euroa ollen 

alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille (”Tarjousvastike”).” 

 

Kohdan “Tietoja Ostotarjouksen hinnoittelusta – Tarjousvastikkeen määräytymisen perusteet” kolmatta kappaletta 

muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:  

 

• “Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 30.9.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden sekä määritti 

mainitun osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 2.10.2020 ja maksupäiväksi 9.10.2020. Lisäksi Ahlstrom-

Munksjön hallitus päätti 17.12.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden ja määritti mainitun 

osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 4.1.2021 ja maksupäiväksi 11.1.2021. TästäNäistä osingonjaoista 

johtuvan Alun Perin Julkistetun Tarjousvastikkeen oikaisun jälkeen Tarjousvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka 

osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä31.12.2020 lähtien 

17,9717,84 euroa ollen alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille.” 

 

Kohdan “Ostotarjouksen ehdot – Tarjousvastike” toista kappaletta muutetaan korvaamalla seuraavat yliviivatut kohdat 

alleviivatuilla ja lihavoiduilla kohdilla:  

 

• “Alun Perin Julkistettu Tarjousvastike ja Tarjousvastike (kuten määritelty jäljempänä) on määritelty sillä 

perusteella, että liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärä on 114 988 453. Mikäli 

Ahlstrom-Munksjön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien Osakkeiden lukumäärä kasvaa uuden osakeannin, 

uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteinen jakaminen (reverse split)) tai muun 

vastaavan toimenpiteen seurauksena, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa tai päättää 

jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen (mukaan 

lukien Yhtiön näistä maksamat verot), mukaan lukien Ahlstrom-Munksjön varsinaisen yhtiökokouksen 

25.3.2020 päättämän osingon kolmas ja neljäs maksuerä, jotka maksetaan lokakuussa 2020 ja tammikuussa 2021 

(kyseiset maksuerät, ”Hyväksytyt Maksuerät”), tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta 

on ennen toteutuskauppojen selvittämistä (joko Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) tai Jälkikäteisen 

Tarjousajan (kuten määritelty jäljempänä) päättymisen jälkeen), minkä seurauksena varojenjakoa ei suoriteta 

Tarjouksentekijälle, mukaan lukien Hyväksytyt Maksuerät, Osakkeista tarjottavaa käteisvastiketta alennetaan 

vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 30.9.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa 

Osaketta kohden ja määritti mainitun osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 2.10.2020 ja maksupäiväksi 9.10.2020. 

Lisäksi Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 17.12.2020 maksaa 0,13 euroa osinkoa Osaketta kohden ja 

määritti mainitun osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 4.1.2021 ja maksupäiväksi 11.1.2021. TästäNäistä 

osingonjaoista johtuvan Alun Perin Julkistetun Tarjousvastikkeen oikaisun jälkeen tarjottava vastike kustakin 

Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on tämän tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) 

päivämääränä31.12.2020 lähtien 17,9717,84 euroa ollen alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille 

(”Tarjousvastike”).” 

 

Kohdan “Ostotarjouksen ehdot – Muut asiat” ensimmäistä kappaletta muutetaan korvaamalla seuraava yliviivattu kohta 

alleviivatulla ja lihavoidulla kohdalla:  
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• “Tähän Ttarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti 

aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.” 

 

Tarjousasiakirjan ja tämän Täydennysasiakirjan suomenkieliset versiot ovat saatavilla 18.12.2020 alkaen internetissä 

osoitteessa tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/fi ja www.nordea.fi/ahlstrom-munksjo-ostotarjous. Tarjousasiakirjan ja 

tämän Täydennysasiakirjan englanninkieliset käännökset ovat saatavilla 18.12.2020 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 25/02.05.05/2020. 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, Uudessa-

Seelannissa 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, Uudessa-

Seelannissa 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 

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 
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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. 


