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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 

1.10.2020 

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”) täydentää 12.8.2020 päivättyä tarjousasiakirjaa 
(”Tarjousasiakirja”) arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla 
tämän asiakirjan (”Täydennysasiakirja”) tiedoilla: 

Valmet Oyj (”Valmet”) tiedotti 29.9.2020 lähestyneensä Neles Oyj:n (”Neles”) hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut 
näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta (”Valmetin Pörssitiedote”). Valmetin Pörssitiedotteen mukaan Valmet 
omistaa 29,5 prosenttia Neleksen osakkeista. Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa Valmetin Pörssitiedotteella, joka 
lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi E. 

Neles tiedotti 29.9.2020, että se vahvistaa vastaanottaneensa ilman omaa myötävaikutustaan Valmetilta kirjeen, jossa 
ehdotetaan Neleksen ja Valmetin sulautumista (”Neleksen Pörssitiedote”). Neleksen Pörssitiedotteen mukaan Neleksen 
hallitus arvioi Valmetilta saamaansa kirjettä ja harkitsee mahdollisia tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Tarjouksentekijä täydentää 
Tarjousasiakirjaa myös Neleksen Pörssitiedotteella, joka lisätään Tarjousasiakirjan Liitteeksi F. 

Tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisenä 1.10.2020 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 
1.10.2020 alkaen internetissä osoitteissa https://www.alfalaval.com/investors ja https://sebgroup.com/large-corporates-and-
institutions/prospectuses-and-downloads/prospectuses, sekä suomenkielisenä 1.10.2020 alkaen internetissä osoitteessa 
www.neles.com/ostotarjous-alfalaval ja englanninkielisenä 1.10.2020 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 14/02.05.05/2020. 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 
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. 
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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, 
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 E – VALMETIN 29.9.2020 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE 



Valmet Corporation
Sisäpiiritieto

Valmet on ehdottanut Valmetin ja Neleksen sulautumista Neleksen
hallitukselle

Valmet Oyj:n pörssitiedote (sisäpiiritieto) 29.9.2020 klo 9.30

Valmet tiedotti 17. kesäkuuta 2020 hankkineensa Solidium Oy:ltä 14,88 prosenttia Neleksen
osakkeista ja on vähitellen kasvattanut omistustaan edelleen 29,5 prosenttiin.  

Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista arvoa Valmetin ja
Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmet on tänään lähestynyt Neleksen
hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta
sulautumisesta.

Sulautumisehdotus perustuu vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-
arvonäkökulmaan. Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa,
ne palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät samoista
globaaleista megatrendeistä. Yhdessä Valmet ja Neles muodostaisivat Pohjoismaisen
globaalisti johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille sekä yli
16 000 ammattilaisen globaalisti tasapainoinen, maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio.

Yhteenliittymä loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden
osakkeenomistajille. Se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti
automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä. Lisäksi yhteenliittymä olisi jännittävä mahdollisuus
Neleksen ja Valmetin työntekijöille, sekä molempien yhtiöiden asiakkaille, jotka hyötyisivät
yhteenliittymän ja sen tarjooman vahvuudesta. Täsmällisemmin sanottuna sulautuminen loisi
globaalin johtajan, jolla olisi

yli 16 000 työntekijää ja yli 4 miljardin euron liikevaihto
johtavat markkina-asemat segmenteissään
suuri osuus liiketoiminnasta toistuvaa ja vakaata, hyvän kannattavuuden liiketoimintaa,
jonka muodostaisivat palvelut, automaatiojärjestelmät ja venttiilit
vahva luottamus ja maine asiakkaiden keskuudessa
globaalisti tasapainoinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on syvä ymmärrys
prosessiteollisuuden asiakkaista ja yhteinen tulossuuntautunut toimintatapa
ainutlaatuiset voimavarat teknologian kehittämiseen ja johtavaan teolliseen internetiin
pohjautuvien etäpalveluiden tarjoomaan
erinomaiset mahdollisuudet optimoida taseensa
muun muassa seuraavia synergiamahdollisuuksia:

Liikevaihtosynergiat parantuneesta pakettimyynnistä ja ristiinmyynnistä energia- ja
prosessiteollisuuden asiakkaille, kattavammasta palvelutarjoomasta sekä
laajemmasta palveluverkostosta
Synergiat teknologian kehityksessä, merkittävimpinä parantuneet mahdollisuudet
prosessiautomaatioteknologian kehittämiseen sekä laajempi etävalvonnan ja
ennakoivan huollon tarjooma
Kustannussynergiat globaaleista ja alueellisista toiminnoista, yhteisistä
toimipaikoista, listatun yhtiön kustannuksista sekä tehokkaammasta
toimitusketjusta ja hankintatoimesta

Yhtiöiden välinen sulautuminen edellyttää neuvotteluja molempien yhtiöiden välillä. Vaikka
tällaiset neuvottelut aloitettaisiin, ei ole varmuutta siitä, että ne johtaisivat lopullisen
sopimuksen solmimiseen.
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Pasi Laine, Valmetin toimitusjohtaja:

”Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä
tukevat pitkän aikavälin megatrendit. Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi
erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti
johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen
omistaja-arvoon.

Olemme menestyksekkäästi vieneet Valmetia eteenpäin vuodesta 2013. Tänään Valmet on
vahva, jatkuvasti kehittyvä yhtiö, jolla on vankat näytöt arvonluonnista osakkeenomistajilleen,
asiakkailleen ja työntekijöilleen. Menneiden vuosien aikana olemme tehneet harkittuja ja
menestyksekkäästi integroituja yritysostoja, jotka ovat istuneet hyvin Valmetin strategiaan.
Näemme, että myös Valmet ja Neles sopivat strategisesti erinomaisesti yhteen.
Automaatioliiketoimintamme menestyminen vuonna 2015 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen
osoittaa, että Valmet on taitava säilyttämään yhdistyvien liiketoimintojen keskeiset kilpailuedut
ja kehittämään niitä entistä parempaan menestykseen.”

Kutsu puhelinkonferenssiin analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää puhelinkonferenssin englanniksi analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina
29. syyskuuta 2020 klo 12:30.

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan vähintään viisi minuuttia ennen
konferenssin alkua numeroon +358 981710310. Osallistujilta pyydetään konferenssin PIN-
koodia, joka on 23483623#.

Puhelinkonferenssia voi seurata suorana audiocast-lähetyksenä osoitteessa
https://valmet.videosync.fi/2020-0929-audiocast.

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830
Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys, Valmet, puh. 010 672
0033
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen
toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman
parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja
paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut
ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja
suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme
ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme
menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen
osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8kCvYj3bF8AsDUFA02tV957TqPWmc3iE1lQ1t8ehnAuDUmne9DTNN3eUBEE2x4yzn7MalBS0tbuFhOS5FsyK9g==
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8kCvYj3bF8AsDUFA02tV9yuUN1yQsPZoAWdGpyBX1QVwOIUZaa5waWLos0cMIavXr8SVoX3k5n3oj-2Wna-22xTEpN9L8Wk9jGgSvu0uZXclV373P9zgzAEB6RtCsrhA
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8kCvYj3bF8AsDUFA02tV9yuUN1yQsPZoAWdGpyBX1QWmFb3vy4bNe2fOlCp5aotzCyoxGJPXbhuzhc-TG-mnx4HweJoyUoNJvpkK_J5Yb54=
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kbIOB2XYb1D-DHjLs3tvTRAdsOg9T_ZHx_CvlRSpgKFQ8drUrpbG2nE2TQHSssr1l9ZTyn-uTh_GTp-wREtXijM2DYNAAmJhzNLmgeFUflXX6tcraOewPKSoJeThXKpv0JCC8jloEo7tIDiH2SFDEEMh5ayOiMN5KspNRw9QN6o=
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LIITE F – NELEKSEN 29.9.2020 JULKISTAMA PÖRSSITIEDOTE 



Neles Oyj on vastaanottanut sulautumisehdotuksen Valmet Oyj:ltä

Neles Oyj Pörssitiedote 29.9.2020 kello 12.23 paikallista aikaa 
 
Neles Oyj ("Neles") viittaa Valmet Oyj:n ("Valmet") tänään julkistamaan 
pörssitiedotteeseen koskien Neleksen hallitukselle tehtyä sulautumisehdotusta 
(Liite 1). Neles vahvistaa, että se on tänään vastaanottanut ilman omaa 
myötävaikutustaan Valmetilta kirjeen, jossa ehdotetaan Neleksen ja Valmetin 
sulautumista ("Kirje"). Kirje ei sisällä sulautumisen tarkkoja ehtoja, kuten 
vaihtosuhdetta. 
 
Neleksen hallitus arvioi Kirjettä ja harkitsee mahdollisia tarvittavia 
jatkotoimenpiteitä. 
 
NELES OYJ 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
 
Jukka Moisio, Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
 
Jakelu: 
 
Nasdaq Helsinki 
 
Tiedotusvälineet 
 
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. 
 
Liite 1: Valmetin 
pörssitiedote (https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/val 
m  
et-on-ehdottanut-valmetin-ja-neleksen-sulautumista-neleksen-hallitukselle/) 
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