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AkzoNobel vahvistaa aikomuksensa hankkia Tikkurila jättämällä sitovan 
ehdotuksen hintaan 31,25 euroa osakkeelta due diligence -tarkastuksen 
tukiessa arvonluontimahdollisuutta 
 
Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) on tänään tehnyt Tikkurilan hallitukselle sitovan ehdotuksen 
ostotarjouksesta tehtyään due diligence -tarkastuksen yhtiöstä. Ehdotus liittyy ostotarjoukseen 
kaikista Tikkurilan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista tarjoushinnalla 31,25 euroa 
osaketta kohden, arvostaen koko osakekannan noin 1,4 miljardiin euroon.  
 
AkzoNobel ilmoitti 18.1.2021 tehneensä kattavan, sitomattoman ehdotuksen Tikkurilan hankkimiseksi 
ja pyysi Tikkurilan hallitusta aloittamaan neuvottelut tarkoituksena päästä sopimukseen 
vapaaehtoisesta hallituksen suosittelemasta julkisesta käteisostotarjouksesta. 
 
Tavanomainen due diligence -tarkastus varmisti AkzoNobelin näkemyksen siitä, että yhdistymisen 
myötä saavutettava yhteinen hankintakyky sekä entistä laajempi tuotantokapasiteetti ja yhdistetyt 
myynti- ja jakelukanavat loisivat selviä synergioita. Yhdistymisestä seuraisi merkittävä arvonlisäys 
osakkeenomistajille ja se loisi huomattavia mahdollisuuksia tulevalle kasvulle – sekä yhtiölle että sen 
työntekijöille – tarjoamalla asiakkaille entistä innovatiivisempia ja vastuullisempia ratkaisuja. 
 
Ehdotettu transaktio on AkzoNobelin pääomankohdentamistavoitteiden mukainen ja sen odotetaan 
kasvattavan osakekohtaista tulosta (EPS) ensimmäisenä vuonna ja luovan arvoa keskipitkällä 
aikavälillä. Ehdotus ei ole ehdollinen rahoitukselle ja se rahoitettaisiin käyttämällä yhtiön olemassa 
olevia käteisvaroja ja luottojärjestelyjä. AlkzoNobelin velkaantumisastetavoite 1‒2x 
nettovelka/EBITDA säilyy ennallaan. 
 
Keskeiset ehdot ostotarjouksen tekemiselle ja toteuttamiselle 
 
Mahdollisen ostotarjouksen tekeminen, mikäli sellainen tehdään, riippuu alla lueteltujen 
ennakkoedellytysten täyttymisestä. Mikäli prosessi etenee nopeasti, tarjous voitaisiin julkistaa 
helmikuussa ja AkzoNobel odottaisi tarjousajan alkavan maaliskuussa niin pian kuin mahdollista. 
Transaktion odotettaisiin toteutuvan vuoden 2021 aikana. 
 
Sitova ehdotus on ehdollinen sille, että (1) AkzoNobel ja Tikkurila solmivat yhdistymissopimuksen, 
jonka mukaisesti Tikkurilan hallitus suosittelee Tikkurilan osakkeenomistajille, että nämä hyväksyvät 
AkzoNobelin ostotarjouksen ja (2) Oras Invest Oy:ltä saadaan peruuttamaton sitoumus hyväksyä 
AkzoNobelin ostotarjous. Sitova ehdotus ei ole ehdollinen due diligence -tarkastukselle tai 
AkzoNobelin hallintoneuvoston hyväksynnälle. Hallintoneuvosto on hyväksynyt sitovan ehdotuksen 
tekemisen Tikkurilalle. 
 
Sitovan ehdotuksen mukaan ostotarjouksen toteuttaminen, mikäli sellainen julkistetaan, olisi 
ehdollinen tietyille tavanomaisille edellytyksille, kuten sille, että saavutetaan yhdeksänkymmenen (90) 
prosentin hyväksymisaste, saadaan tarvittavat viranomaishyväksynnät, mikään lainsäädäntö tai 
tuomioistuimen tai viranomaisen antama päätös ei estä transaktiota, Tikkurilassa ei tapahdu 
olennaista haitallista muutosta ja sille, että yhdistymissopimus, Tikkurilan hallituksen suositus ja Oras 
Invest Oy:ltä saatava peruuttamaton sitoumus pysyvät voimassa. AkzoNobel pidättäisi itsellään 
oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan luopua vaatimasta minkä tahansa ostotarjouksen 
toteuttamisedellytyksen täyttymistä. 
 
Osakkeenomistajia kehotetaan huomioimaan, ettei ole varmuutta siitä, johtaako sitova ehdotus 
lopullisen sopimuksen syntymiseen AkzoNobelin ja Tikkurilan välillä tai ostotarjouksen tekemiseen 
Tikkurilan osakkeenomistajille. Ostotarjouksen, mikäli sellainen julkistetaan, ehdot saattavat poiketa 
ehdoista, jotka on esitetty sitovassa ehdotuksessa ja tässä tiedotteessa. 
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Tikkurilan solmima tämänhetkinen yhdistymissopimus sisältää menettelyllisiä ehtoja, jotka antavat 
tarjouksentekijälle oikeuden neuvotella, mikäli Tikkurilan hallitus aikoo muuttaa suositustaan. 
 
AkzoNobel ei tämän tiedotteen päivämääränä omista Tikkurilan osakkeita. 
  
Neuvonantajat 
AkzoNobelin taloudellisina neuvonantajina toimivat HSBC ja J.P. Morgan ja oikeudellisina 
neuvonantajina De Brauw Blackstone Westbroek ja Roschier Asianajotoimisto Oy. 
 
 
Tärkeää tietoa 
 
TÄMÄ ON AKZO NOBEL N.V:N (”AKZONOBEL”) MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU) (596/2014) 17 ARTIKLAN 1 KOHDAN 
MUKAINEN ILMOITUS. TÄMÄ ILMOITUS EI MUODOSTA KEHOTUSTA OSTAA TAI MERKITÄ, TAI TARJOUTUA OSTAMAAN TAI 
MERKITSEMÄÄN, MITÄÄN ARVOPAPEREITA. 
 
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN 
MUULLA ALUEELLA TAI ALUEELLE, JOSSA ILMOITUS AIKEESTA TEHDÄ OSTOTARJOUS TAI MAHDOLLINEN OSTOTARJOUS OLISI 
SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. 
 
TÄMÄ TIEDOTE EI OLE OSTOTARJOUSTA KOSKEVA JULKISTUS EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA 
TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA, VAAN AINOASTAAN JULKISTUS AIKEESTA MAHDOLLISESTI TEHDÄ OSTOTARJOUS. ERITYISESTI TÄMÄ 
TIEDOTE EI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYRKIMYS MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ 
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-
AFRIKKAAN. MIKÄLI OSTOTARJOUS JULKISTETAAN, SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS 
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. MAHDOLLISTA OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ, EIKÄ 
OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ OSTETTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, 
JOILLA TARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN 
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA 
SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 
 
TÄMÄ TIEDOTE ON LAADITTU ALANKOMAIDEN LAKIEN MUKAISESTI JA SOVELTUVIN OSIN SUOMEN LAKIEN, NASDAQ HELSINGIN 
SÄÄNTÖJEN JA HELSINGIN OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETYT TIEDOT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, 
MITÄ TIEDOT OLISIVAT OLLEET, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI LAADITTU MUIDEN KUIN SUOMEN TAI ALANKOMAIDEN LAKIEN 
MUKAISESTI. 
 
Tietoa Tikkurilan osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 
 
Mahdollinen ostotarjous odotetaan tehtävän jokaisesta Tikkurilan, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen laskemasta ja ulkona olevasta 
osakkeesta, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. On odotettavissa, että mahdollinen ostotarjous 
tehtäisiin Yhdysvalloissa noudattaen Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) kohdan 14(e) ja Regulation 14E 
-säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) mukaisten ”Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin 
Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien mahdollisen ostotarjouksen 
aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Mahdollinen 
ostotarjous, mikäli sellainen tehdään, tehdään Tikkurilan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Tikkurilan 
osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. 
 
Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa AkzoNobel ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan 
AkzoNobelin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän mahdollista ostotarjousta koskevan tiedotteen päivämäärän jälkeen ja 
mahdollisen ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin mahdollisen ostotarjouksen mukaisesti suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää 
ostavansa Tikkurilan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Tikkurilan 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 pörssitiedotteella tai muutoin julkisesti tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen 
tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta mahdollisen tarjouksen 
ulkopuolella Yhdysvalloissa AkzoNobelin toimesta tai sen puolesta. Lisäksi AkzoNobelin taloudelliset neuvonantajat voivat 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. 
 
U.S. Securities & Exchange Commission tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt mahdollista 
ostotarjousta, lausunut mahdollisen ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään tässä tiedotteessa annettujen tietojen 
riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa. 
 
Turvasatamalauseke 
 
Tämä tiedote sisältää lausuntoja, jotka koskevat keskeisiä seikkoja liittyen AkzoNobelin kasvustrategiaan, tulevaan taloudelliseen tulokseen, 
markkina-asemiin, tuotekehitykseen, tulevaan tuotetarjontaan ja tuotteiden hyväksyntöihin. Tällaisiin lausuntoihin on suhtauduttava harkitsevasti ja 
on ymmärrettävä, että moni tekijä voi aiheuttaa ennusteiden ja lopullisten tulosten poikkeamisen näistä lausunnoista. Näihin tekijöihin kuuluvat 
muun muassa muutokset hinnoissa, vaihtelut valuuttakursseissa, kehitys raaka-aine- ja henkilöstökuluissa, eläkkeissä, fyysisissä ja 
ympäristöriskeissä, oikeudelliset kysymykset sekä lainsäädännölliset, verotukselliset ja muut sääntelytoimet sekä merkittävät markkinahäiriöt kuten 
pandemioiden vaikutukset. Mainitut kilpailuasemia koskevat lausunnot perustuvat johdon tekemiin arvioihin, joita tukee ulkoisilta asiantuntijoilta 
saatu tieto. Viimeisin vuosikertomuksemme sisältää tarkempaa tietoa liiketoimintaamme koskevista riskitekijöistä. 
 
AkzoNobelista 
 
AkzoNobelin intohimona on maali. Olemme asiantuntijoita maalin ja pinnoitteiden luomisessa ja vuodesta 1792 suunnannäyttäjä värissä ja 
suojauksessa. Maailmanluokan tuotemerkkivalikoimaamme, johon sisältyvät Dulux, International, Sikkens ja Interpon, luottavat asiakkaat ympäri 
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maailmaa. Pääkonttorimme sijaitsee Alankomaissa ja toimimme yli 150:ssä maassa, työllistäen noin 32 000 lahjakasta henkilöä, jotka intohimoisesti 
tuottavat asiakkaidemme odotusten mukaisia korkeatasoisia tuotteita ja palveluita. 
 

Ei julkistettavaksi - lisätietoa 
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