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Tämä  tiedote  ei  ole  suoraan  tai  välillisesti  tehty  tarjous  Australiassa,  Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai  Etelä-Afrikassa, tai  millään muulla
alueella tai alueelle, jossa tarjous olisi sovellettavan lain vastainen.

Kuten Adapteo Oyj ("Adapteo") tiedotti 23.8.2021 julkaistulla pörssitiedotteella, Adapteon
hallitus on hakenut Adapteon osakkeiden poistamista Nasdaq Stockholm AB:n ("Nasdaq
Tukholma")  pörssilistalta.  Nasdaq  Tukholma  on  tänään  hyväksynyt  hakemuksen  ja
päättänyt,  että Adapteon osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Tukholman
pörssilistalla on 10.9.2021.

 

Tärkeää tietoa

Ostotarjousta  ei  tehdä  suoraan  tai  välillisesti  Australiaan,  Kanadaan,  Hongkongiin,
Japaniin, Uuteen-Seelantiin tai Etelä-Afrikkaan postipalveluiden kautta tai millään muulla
tavalla  tai  välineellä  (sisältäen,  mutta  ei  rajoittuen,  sähköpostin,  faksin,  teleksin,
puhelimen  sekä  internetin  kautta  tai  muutoin)  tai  millään  osavaltioiden  väliseen  tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai  minkään kansallisen arvopaperipörssin tai  sen
tarjoamien  palveluiden  kautta  Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa,
Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin. Näin ollen, tätä tiedotetta tai
mitään  Ostotarjoukseen  liittyvää  aineistoa  ei  lähetetä  eikä  voida  lähettää  tai  muutoin
toimittaa  Australiaan,  Kanadaan,  Hongkongiin,  Japaniin,  Uuteen-Seelantiin  tai  Etelä-
Afrikkaan.

Tätä tiedotetta  ei  lähetetä eikä sitä  tule  lähettää sellaisille  osakkeenomistajille,  joiden
rekisteröity  osoite  sijaitsee  Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa,
Uudessa-Seelannissa  tai  Etelä-Afrikassa.  Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,
Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa asuvien tai oleskelevien henkilöiden
puolesta  osakkeita  hallinnoivien  pankkien,  välittäjien,  pörssimeklareiden  ja  muiden
hallintarekisteriin merkittyjen arvopapereiden haltijoiden ei tule toimittaa Ostotarjousta tai
mitään  muita  Ostotarjouksen  yhteydessä  vastaanottamiaan  asiakirjoja  kyseisille
henkilöille.

Tämän  tiedotteen  sisältämät  lausumat,  jotka  liittyvät  tulevaisuuden  olosuhteisiin  tai
tapahtumiin,  sisältäen  lausumat  tulevaisuuden  menetyksestä,  kasvusta  ja  muista
kehityskuluista  tai  muista  Ostotarjouksen  hyödyistä,  ovat  tulevaisuutta  koskevia
lausumia.  Nämä  lausumat  voidaan  yleensä,  mutta  ei  aina,  tunnistaa  sellaisista
ilmaisuista,  kuten  "pyrkiä",  "aikoa",  "odottaa",  "uskoa"  tai  vastaavista  ilmaisuista.
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska
ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin.  Ei  voida antaa takeita,  että toteutuneet tulokset
eivät  huomattavasti  poikkeaisi  ilmaistuista  tai  piilevistä  tulevaisuutta  koskevista
lausumista  johtuen  monista  seikoista,  jotka  ovat  Adapteon  tai  Tarjouksentekijän
vaikutusvallan  ulottumattomissa.  Kaikki  tällaiset  tulevaisuutta  koskevat  lausumat
ilmaisevat  ainoastaan  sen  päivän  asiantilaa,  jona  ne  on  annettu  ja  Adapteolla  tai



Tarjouksentekijällä ei ole mitään velvollisuutta (eivätkä ne ota miltään osin vastuulleen)
päivittää tai muuttaa mitään niistä, uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden
seikkojen johdosta muutoin kuin soveltuvan lain tai säännösten sitä edellyttäessä.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Tässä  tiedotteessa  kuvattu  Ostotarjous  koskee  Suomen lakien  mukaisesti  perustetun
Adapteo  Oyj  -nimisen  yhtiön  liikkeeseen  laskettuja  ja  ulkona  olevia  osakkeita.
Ostotarjoukseen  sovelletaan  Ruotsin  lakiin  perustuvia  tiedonantovelvollisuus-  ja
menettelymääräyksiä,  jotka  saattavat  poiketa  Yhdysvalloissa  sovellettavista
tiedonantovelvollisuus-  ja  menettelymääräyksistä.  Yhdysvalloissa  asuvien  Adapteon
osakkeenomistajien ("Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat") tulee ottaa huomioon, että
Adapteon  osaketta  ei  ole  noteerattu  Yhdysvalloissa  sijaitsevassa  pörssissä  ja  että
Adapteoon ei kohdistu Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilaissa (U.S. Securities
Exchange  Act  of  1934,  "Yhdysvaltain  arvopaperilaki")  määritettyjä  säännöllistä
raportointia  koskevia  vaatimuksia,  eikä  Adapteo  ole  velvollinen  raportoimaan  eikä  se
raportoi  Yhdysvaltojen  arvopaperi-  ja  pörssikomitealle  (engl.  the  U.S.  Securities  and
Exchange Commission, "SEC") edellä mainitun lain perusteella.

Ostotarjous tehdään Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille samoilla ehdoilla kuin muille
niille  Adapteon   osakkeenomistajille,  joille  Ostotarjous  on  kohdistettu.  Kaikki  tietoja
sisältävät  asiakirjat,  mukaan  lukien  tarjousasiakirja,  jaetaan  Yhdysvaltalaisille
osakkeenomistajille vastaavalla tavalla kuin muille Adapteon osakkeenomistajille.

Yhdysvalloissa  Ostotarjoukseen  sovelletaan  soveltuvilta  osin  Yhdysvaltain
arvopaperilaissa määritettyjä vaatimuksia sekä siihen perustuvia sääntöjä ja määräyksiä
(mukaan lukien Yhdysvaltain arvopaperilain kohta 14(e) ja sen alla määritetty Regulation
14E -säännös). Ostotarjous kuuluu lisäksi Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 14d–1(d) -
säännöksessä määritetyn poikkeuksen piiriin ("Tier II -ostotarjous").

Ostotarjoukseen  sovelletaan  muutoin  Ruotsin  lainsäädännössä  määritettyjä
tiedonantovelvollisuus-  ja  menettelymääräyksiä,  kuten  esimerkiksi  peruutusoikeutta,
tarjousaikataulua, pidennys- ja tulosilmoituksia sekä selvitysmenettelyitä (mukaan lukien
maksujen  ajoitus)  ja  ehdoista  luopumista  koskevia  tiedonantovelvollisuus-  ja
menettelymääräyksiä,  jotka  saattavat  poiketa  Yhdysvaltojen  sisäisillä  markkinoilla
toteuttaviin  tarjousmenettelyihin  sovellettavista  vaatimuksista  tai  menettelytavoista.
Koska Ostotarjous on Tier II  -ostotarjous,  siihen sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä
asetettua  selvitysmenettelyä,  joka  poikkeaa  Yhdysvalloissa  tavanomaisesti  käytetystä
selvitysmenettelystä  erityisesti  siltä  osin,  milloin  vastike  maksetaan.  Ruotsin  lain
mukaisesti  toteutettava  Ostotarjous  tehdään  Yhdysvaltaisille  osakkeenomistajille
soveltuvan  Yhdysvaltojen  arvopaperilainsäädännön  sekä  kyseiseen  lainsäädäntöön
perustuvien  erivapauksien  mukaisesti  Tier  II  -ostotarjouksena.  Siinä  määrin  kuin
Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä
sovelletaan  ainoastaan  Yhdysvaltalaisiin  osakkeenomistajiin  eikä  niihin  perustuvia
vaatimuksia  voi  esittää  muussa  maassa  asuva  tai  oleskeleva.  Yhdysvaltalaisten
osakkeenomistajien kannattaa huomata, että Tarjoushinnan valuutta on Ruotsin kruunu ja
että valuuttakurssivaihtelut eivät vaikuta Tarjoushintaan.

Adapteon  tilinpäätökset  sekä  kaikki  tässä  tiedotteessa  esitetyt  Adapteoa  koskevat
taloudelliset tiedot ja muut Ostotarjoukseen liittyvät asiakirjat, on laadittu tai ne laaditaan
IFRS-periaatteiden  mukaisesti  eivätkä  ne  välttämättä  ole  suoraan  verrannollisia
Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden tilinpäätöksiin tai  taloudellisiin  tietoihin tai  sellaisten
muiden yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin, jotka on laadittu Yhdysvalloissa
yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Adapteon  osakkeenomistajien  oikeuksien  toteuttaminen  tai  mahdollisten  vaatimusten
esittäminen  Yhdysvaltain  liittovaltion  tai  osavaltion  arvopaperilakien  nojalla  voi  olla



vaikeaa, koska Adapteo ja Tarjouksentekijä ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle
ja osa tai kaikki Adapteon ja Tarjouksentekijän johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat
asua  Yhdysvaltain  ulkopuolella.   Adapteon  osakkeenomistajat  eivät  välttämättä  voi
haastaa  Adapteoa  tai  Tarjouksentekijää  tai  näiden  johtajia  tai  hallituksen  jäseniä
oikeuteen  Yhdysvaltain  arvopaperilakien  rikkomisesta  Yhdysvaltain  ulkopuolisessa
tuomioistuimessa.  Adapteon,  Tarjouksentekijän  ja/tai  näiden  lähipiiriyhtiöiden
pakottaminen  kunnioittamaan  yhdysvaltalaisen  tuomioistuimen  tuomiovaltaa  tai
noudattamaan tällaisen tuomioistuimen antamaa tuomiota voi olla vaikeaa.

Siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö ja määräykset sen sallivat sekä Yhdysvaltain
arvopaperilain Rule 14e–5(b) -säännöksessä määritetyllä tavalla Tarjouksentekijä ja sen
lähipiiriyhtiöt  tai  sen  välittäjät  ja  sen  välittäjien  lähipiiriyhtiöt  (jotka  toimivat
Tarjouksentekijän  tai  sen  lähipiiriyhtiöiden  agentteina)  voivat  ajoittain  sekä
Ostotarjouksen vireilläolon aikana myös muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti suoraan
tai  epäsuorasti  hankkia  tai  tehdä järjestelyjä  hankkiakseen Yhdysvaltojen ulkopuolelta
Adapteon osakkeita tai mitä tahansa sellaisia arvopapereita, jotka voidaan muuttaa tai
vaihtaa kyseisiksi osakkeiksi tai joiden perusteella voidaan hankkia kyseisiä osakkeita.
Kyseiset osakkeet voidaan hankkia joko avoimilta markkinoilta niillä vallitsevaan hintaan
tai  yksityisinä  transaktioina  neuvoteltuun  hintaan.  Siinä  määrin  kuin  soveltuva
lainsäädäntö  tai  määräykset  sitä  edellyttävät,  tällaisia  kauppoja  koskevat  tiedot
ilmoitetaan  lehdistötiedotteella  tai  muulla  sellaisella  tavalla,  jonka  perusteella
Yhdysvaltalaisten  osakkeenomistajien  katsotaan  saaneen  tiedot,  siinä  määrin  kuin
kyseiset tiedot julkistetaan Adapteon omalla lainkäyttöalueella. Lisäksi Tarjouksentekijän
taloudelliset  neuvonantajat  voivat  tavanomaisella  tavalla  käydä  kauppaa  Adapteon
arvopapereilla, mikä saattaa kattaa kyseisten arvopapereiden hankkimisen tai hankintaan
tähtäävien  järjestelyiden tekemisen siinä  määrin  kuin  tällaiset  hankinnat  tai  järjestelyt
ovat soveltuvan lainsäädännön mukaisia.

Ostotarjouksen  perusteella  yhdysvaltalaiselle  osakkeenomistajalle  maksettua
käteissummaa  voidaan  pitää  verotettavana  tapahtumana  Yhdysvaltain  liittovaltion,
soveltuvan  osavaltion,  paikallisten,  ulkomaalaisten  tai  muiden  verosäännösten
perusteella. Osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään ammattimaisen neuvonantajan
puoleen  Ostotarjouksen  hyväksymiseen  liittyvien  veroseuraamusten  selvittämiseksi.
Adapteo  tai  Tarjouksentekijä,  niiden  lähipiiriyhtiöt  tai  edellä  mainittujen  hallituksen
jäsenet,  toimihenkilöt,  työntekijät  tai  agentit  tai  muut  niiden  puolesta  Ostotarjouksen
yhteydessä  toimivat  henkilöt  eivät  vastaa  mistään  Ostotarjouksen  hyväksymisestä
aiheutuvista verovaikutuksista tai -velvollisuuksista.

SEC  TAI  MIKÄÄN  YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI  OLE
HYVÄKSYNYT  TAI  HYLÄNNYT  OSTOTARJOUSTA  TAI  ANTANUT  MITÄÄN
LAUSUNTOJA OSTOTARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI KOHTUULLISUUDESTA
TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN RIITTÄVYYDESTÄ TAI PUUTTEETTOMUUDESTA TAI SIITÄ,
OVATKO TIEDOTTEELLA ESITETYT TIEDOT OIKEITA TAI PUUTTEETTOMIA. TÄMÄN
VASTAINEN  LAUSUMA  ON  RIKOSOIKEUDELLISESTI  RANGAISTAVA  TEKO
YHDYSVALLOISSA.

Tässä  kohdassa  käsitteellä  "Yhdysvallat"  tarkoitetaan  Amerikan  yhdysvaltoja  (sen
territorioita  ja  hallintoalueita,  kaikkia  Yhdysvaltojen  osavaltioita  ja  Washington,  D.C.-
piirikuntaa).

Yhdysvaltalaisia  osakkeenomistajia  kehotetaan  kääntymään  omien  neuvonantajiensa
puoleen Ostotarjousta koskevissa asioissa.

Vastuunrajoitus

Deutsche  Bank  Aktiengesellschaftilla  ("Deutsche  Bank  AG")  on  Saksan
pankkilainsäädännön  mukainen  toimilupa  (toimivaltainen  viranomainen:  Euroopan



keskuspankki).  Sitä  valvovat  Euroopan  keskuspankki  ja  Saksan  liittotasavallan
finanssivalvoja BaFin.

Deutsche  Bank  AG on  Saksan liittotasavallassa  perustettu  julkinen  osakeyhtiö,  jonka
osakkeenomistajilla on rajoitettu vastuu. Sen pääkonttori on Frankfurt am Mainissa, jossa
se on rekisteröity käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRB 30 000.

Deutsche  Bank  AG  toimii  taloudellisena  neuvonantajana  Adapteolle  eikä  millekään
muulle henkilölle  näihin aineistoihin tai  niiden sisältöön liittyen.  Deutsche Bank AG ei
vastaa  millekään  muulle  henkilölle  kuin  Adapteolle  sen  suojan  tarjoamisesta,  joka
annetaan  Deutsche  Bank  AG:n  asiakkaille,  eikä  se  ole  velvollinen  tarjoamaan
neuvonantoa  liittyen  mihinkään  näissä  aineistoissa  viitattuun  seikkaan.  Rajoittamatta
kenenkään henkilön vastuuta petoksesta, Deutsche Bank AG, sen lähipiiriyhtiöt ja niiden
hallituksen jäsenet, johdon jäsenet, edustajat, työntekijät, neuvonantajat ja agentit eivät
ole vastuussa mitään henkilöä kohtaan Ostotarjouksen yhteydessä.

Jefferies  GmbH,  jonka  toimilupaviranomainen  ja  valvova  viranomainen  on  Saksassa
Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht,  toimii  yksinomaan  Adapteon  eikä
kenenkään muun lukuun Ostotarjouksen yhteydessä, eikä tule pitämään mitään muuta
henkilöä (riippumatta siitä,  onko henkilö tämän asiakirjan vastaanottaja) asiakkaanaan
Ostotarjouksen  yhteydessä,  eikä  tule  olemaan  vastuussa  kenellekään  muulle  kuin
Adapteolle sen suojan tarjoamisesta, joka annetaan sen asiakkaille, eikä neuvonannon
tarjoamisesta  liittyen  Ostotarjoukseen  tai  mihinkään  transaktioon,  seikkaan  tai
järjestelyyn,  johon  viitataan  tässä  Ostotarjouksen  yhteydessä  julkistettavassa
tiedotteessa.

Jefferies GmbH, sen lähipiiriyhteisöt ja/tai sen tai sen lähipiiriyhteisöjen hallituksen
jäsenet, johdon jäsenet, työntekijät, neuvonantajat ja/tai agentit eivät ota vastattavakseen
mistään velvollisuudesta tai vastuusta, eivätkä anna mitään nimenomaista tai piilevää
vakuutusta, tämän tiedotteen sisältämän tiedon totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai
täydellisyydestä (tai siitä, jos mitä tahansa tietoa on jätetty pois tästä tiedotteesta) ja/tai
mistä tahansa muusta tiedosta liittyen Adapteoon ja/tai sen lähipiiriyhtiöihin tai
Ostotarjoukseen, riippumatta siitä, onko tieto kirjallista, suullista tai visuaalisessa tai
sähköisessä muodossa, ja riippumatta siitä, miten tieto on välitetty tai asetettu saataville,
eikä vahingon syntytavasta riippumatta mistään sellaisesta vahingosta, joka johtuu tämän
tiedotteen tai tämän tiedotteen sisällön käytöstä tai muuten synty

Lisätietoja antavat:

Erik Skånsberg, talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com

Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme,
vuokraamme ja myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-
alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme
muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa tulevaisuus tuokaan, uskomme, että
mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän rakennuskonseptimme
ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, suurentaa
tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi
päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme
mukautuvia yhteiskuntia.

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa,
 Tanskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231
miljoonaa euroa.

www.adapteogroup.com/fi/
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