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TÄYDENNYSASIAKIRJA ALFA LAVAL AB (PUBL):N 12.8.2020 PÄIVÄTTYYN 
TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA 
KAIKISTA NELES OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA 

16.10.2020 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI 
LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JA 
TÄYDENNYSASIAKIRJOJA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ 
MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA 
MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. 
OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA TÄTÄ 
TÄYDENNYSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ KANADASSA, JAPANISSA, 
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN 
ERITYISHALLINTOALUEELLA TAI UUDESSA-SEELANNISSA EIKÄ MILLÄÄN MUILLA ALUEILLA, 
JOILLA TÄMÄ OLISI LAINVASTAISTA. 

Alfa Laval AB (publ) (”Tarjouksentekijä” tai ”Alfa Laval”) ja Neles Oyj (”Yhtiö” tai ”Neles”) ovat 13.7.2020 
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval on tehnyt vapaaehtoisen Neleksen hallituksen suositteleman 
julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai kukin 
erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on julkaissut Ostotarjousta koskevan 12.8.2020 päivätyn 
tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). 

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4 momentin 
mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan (”Täydennysasiakirja”) tiedoilla: 

Tarjousasiakirjan mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen on muiden ehtojen ohella ehdollinen sille, että Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin ennen Ostotarjouksen 
hyväksymisaikaa (”Tarjousaika”) tai Tarjousaikana hankkimien Osakkeiden kanssa yli kahta kolmasosaa Yhtiön liikkeeseen 
lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänistä. Kuten Tarjouksentekijä tiedotti 15.10.2020, Tarjouksentekijä on päättänyt 
muuttaa kyseistä Ostotarjouksen toteuttamisedellytystä siten, että Ostotarjouksen vähimmäishyväksyntätaso on yli 
viisikymmentä prosenttia (50 %) Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänistä. Tämän johdosta 
Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavia kohtia seuraavasti: 

Kohdan 1.5 toinen ja kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen, muiden ehtojen ohella, sille, että Ostotarjous on pätevästi 
hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin ennen 
Tarjousaikaa tai Tarjousaikana hankkimien Osakkeiden kanssa yli viittäkymmentä prosenttia (50 %) Yhtiön 
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja äänistä. 

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin yhdeksänkymmentä 
(90) prosenttia osakeyhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeus, ja muiden osakkeenomistajien 
vaatimuksesta myös velvollisuus, lunastaa loput yhtiön liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet. Jos 
Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja 
Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijä 
aikoo käynnistää Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn saadakseen 
omistukseensa kaikki Osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijä saisi haltuunsa vähemmän kuin 90 prosenttia, mutta 
enemmän kuin 50 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, Tarjouksentekijä arvioisi 
vaihtoehtoja jäljellä olevien Osakkeiden hankkimiseksi ajan myötä, ja on mahdollista, että Neles olisi tiettyjen 
yritysjärjestelyiden kohteena, kuten esimerkiksi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen toteutettavat muut 
Neleksen osakkeiden ostot, tai rajat ylittävä sulautuminen Alfa Lavaliin. Tämän Täydennysasiakirjan
päivämääränä Alfa Laval ei ole tehnyt mitään päätöksiä tällaisten yritysjärjestelyiden aikataulusta tai siitä, 
toteutetaanko tällaisia yritysjärjestelyitä lainkaan.” 

Kohdan 4.4 ensimmäisen kappaleen 1) alakohta muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”1) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä 
Tarjouksentekijän muutoin ennen Tarjousaikaa tai Tarjousaikana hankkimien Osakkeiden kanssa yli 
viittäkymmentä prosenttia (50 %) Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Osakkeista ja 
äänistä;” 

Varmistaakseen, että Neleksen osakkeenomistajilla on soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla riittävästi aikaa harkita 
edellä mainittua Ostotarjouksen ehtojen muutosta, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Tarjousaikaa siten, että se päättyy 
30.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei sitä jatketa edelleen Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja 
määräysten mukaisesti. Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavia kohtia seuraavasti: 
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Kansisivun seitsemäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 13.8.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 
30.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa. Ks. lisätietoja kohdasta ”Ostotarjouksen 
ehdot”.” 

Jakso ”Tärkeitä tietoja – Tiettyjä tärkeitä päivämääriä” muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”Alla on esitetty tiettyjä Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa ole jatkettu 
tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

 13.7.2020 Ilmoitus Tarjouksentekijän päätöksestä tehdä Ostotarjous 

 13.8.2020 Tarjousaika alkaa 

 30.10.2020 (alustava) Tarjousaika päättyy 

 2.11.2020 (alustava) Ostotarjouksen alustavan tuloksen ilmoittaminen 

 4.11.2020 (alustava) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ilmoittaminen 

 11.11.2020 (alustava) Tarjousvastikkeen maksu” 

Kohdan 4.3 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 13.8.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 
30.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa alla esitetyn mukaisesti.” 

Kohdan 4.3 kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

”Tarjouksentekijä tiedottaa Tarjousajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään Tarjousajan päättymistä 
seuraavana suomalaisena pankkipäivänä, eli 2.11.2020. Tarjouksentekijä tiedottaa jo jatketun Tarjousajan 
jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. 
Tarjousaikaa voidaan jatkaa ennalta määrätyn ajanjakson ajan tai toistaiseksi. Tarjousajan tai jo jatketun 
Tarjousajan kaikki mahdolliset jatkot kestävät kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa päivästä, jona 
Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy 
Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn 
mukaisesti tai Tarjousaikaa jatketa toistaiseksi, jolloin Tarjousaika jatkuu, kunnes se keskeytetään alla esitetyn 
mukaisesti.” 

Lisäksi Tarjouksentekijä viittaa Tarjouksentekijän 1.10.2020 julkistamaan Tarjousasiakirjan täydennykseen koskien Neleksen 
ja Valmet Oyj:n (”Valmet”) 29.9.2020 julkistamia pörssitiedotteita liittyen Valmetin ehdotukseen Neleksen hallitukselle 
aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta (”Valmetin Ehdotus”). Neles tiedotti 12.10.2020, että 
Valmetin yhteydenotto ei mahdollista Valmetin Ehdotuksen vertaamista Ostotarjoukseen, ja näin ollen Neleksen hallituksen 
12.8.2020 julkistama Ostotarjousta koskeva suositus pysyy voimassa (”Neleksen Pörssitiedote”). Tarjouksentekijä täydentää 
Tarjousasiakirjaa myös Neleksen Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi G. 

Tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisenä 16.10.2020 alkaen Alfa Lavalin 
pääkonttorissa osoitteessa Rudeboksvägen 1, 226 55 Lund, Ruotsi, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin 
sivukonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, Suomi ja Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 
Helsinki, Suomi. Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan sähköiset versiot ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisenä 
16.10.2020 alkaen internetissä osoitteissa https://www.alfalaval.com/investors ja https://sebgroup.com/large-corporates-and-
institutions/prospectuses-and-downloads/prospectuses, sekä suomenkielisenä 16.10.2020 alkaen internetissä osoitteessa 
www.neles.com/ostotarjous-alfalaval ja englanninkielisenä 16.10.2020 alkaen internetissä osoitteessa www.neles.com/offer-
alfalaval. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä Täydennysasiakirjasta, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen 
oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 16/02.05.05/2020. Täydennysasiakirja on 
saatavilla myös englanninkielisenä käännöksenä. Mikäli Täydennysasiakirjan kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, 
suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa 

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Neleksen osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 
arvopaperipörssissä ja että Nelestä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”), 
vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Neles ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen 
mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). 

Ostotarjous tehdään Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jonka kotipaikka on Suomi, ja joka on 
suomalaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain 
kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan 14d-1(d) mukaisten ”Tier II” -ostotarjousta 
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koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja 
menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruutusoikeutta, 
ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti on huomattava, että 
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 Neleksen Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille 
muille Neleksen osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja ja tämä 
Täydennysasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset 
asiakirjat toimitetaan Neleksen muille osakkeenomistajille. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, Alfa Laval ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien 
lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Alfa Lavalin tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja ostotarjouksen vireilläolon 
aikana, ja muutoin kuin ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Neleksen 
osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi 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 Neleksen osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Alfa 
Lavalin taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Neleksen 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 mitenkään Tarjousasiakirjan tai tämän Täydennysasiakirjan 
riittävyydestä, oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 
Yhdysvalloissa.  

Käteisen vastaanottaminen ostotarjouksen perusteella saattaa olla yhdysvaltalaisille Neleksen osakkeiden haltijoille 
Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja Yhdysvaltain osavaltioiden ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden 
soveltuvien verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Neleksen osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi 
kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin 
veroseuraamuksiin liittyen. 

Neleksen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Alfa Laval ja Neles ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai 
kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Neleksen osakkeenomistajat eivät 
välttämättä voi haastaa Alfa Lavalia tai Nelestä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Alfa Lavalin ja Neleksen ja näiden 
lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tietoja osakkeenomistajille Yhdistyneessä Kuningaskunnassa 

TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ 
ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ 
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL 
SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI 
TARJOUSASIAKIRJAA, TÄTÄ TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ 
ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA 
KUNINGASKUNNASSA. TARJOUSASIAKIRJAN, TÄMÄN TÄYDENNYSASIAKIRJAN JA MINKÄÄN MUIDEN 
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N 
ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ 
TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN 
PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN 
ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN 
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Tämä Täydennysasiakirja sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta 
koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, 
päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, 
rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, 
tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja 
lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat 
voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” 
tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy 
luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, 
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ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja 
oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän 
Täydennysasiakirjan sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Täydennysasiakirjan 
päivämäärän mukaista asiantilaa. 
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LIITE G – NELEKSEN 12.10.2020 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE 



Neles Oyj 
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Neles Oyj kommentoi Valmet Oyj:n sulautumisehdotusta

Neles Oyj Pörssitiedote 12.10.2020 klo 9:30

Neles Oyj ("Neles") viittaa 29.9.2020 julkistamaansa pörssitiedotteeseen koskien Valmet Oyj:n
("Valmet") ehdotusta Neleksen hallitukselle aloittaa keskustelut mahdollisesta sulautumisesta
("Ehdotus"). Neleksen hallitus on huolellisesti arvioinut Ehdotusta, ja huomioiden että Alfa
Laval AB (publ):n julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") odotetaan päättyvän 22.10.2020, on
kiireellisesti hakenut selventäviä tietoja Ehdotuksesta. Koska Neleksen hallitus ei kuitenkaan
ole saanut riittäviä tietoja, Neleksen hallitus ei voi vahvistaa, että Valmetin Ehdotuksen voisi
katsoa olevan osakkeenomistajien parhaan edun mukainen verrattuna tällä hetkellä käynnissä
olevaan Ostotarjoukseen. Valmet ei esimerkiksi ole esittänyt alustavaa ehdotusta sulautumisen
vaihtosuhteeksi. Koska Valmetin yhteydenotto ei mahdollista Ehdotuksen vertaamista
houkuttelevalla arvostuksella ja käteisvastikkeella tehtyyn Ostotarjoukseen, Neleksen
hallituksen 12.8.2020 julkistama Alfa Lavalin Ostotarjousta koskeva suositus pysyy voimassa.

Neleksen hallituksen jäsenet Niko Pakalén and Petter Söderström eivät osallistuneet
hallituksen Valmetin Ehdotusta koskevaan päätöksentekoon.

Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja:

”Neleksen hallitus suosittelee edelleen yhtiön osakkeenomistajille Alfa Lavalin tekemän
julkisen käteisostotarjouksen hyväksymistä. Valmet teki syyskuun lopussa hallitukselle
ehdotuksen Valmetin ja Neleksen sulautumisesta. Siitä lähtien olemme osakeyhtiölain
mukaisen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutemme mukaisesti työskennelleet ahkerasti
pyrkiäksemme käymään dialogia ja selkiyttämään Valmetin lähestymistä. Yrityksestämme
huolimatta Valmetin hallitukselta ei ole ollut saatavilla Nelekselle konkreettista ehdotusta, jota
voisimme perustellusti arvioida Neleksen osakkeenomistajien kannalta. Tilanne ei
luonnollisestikaan vaikuta Neleksen toimintaan, vaan päivittäinen työ tässä hienossa yhtiössä
jatkuu normaalisti.”

NELES OYJ

Hallitus
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Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com
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www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -
palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat
asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset
materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna
2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi
osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.
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