
 

 

AHLSTRÖM CAPITALIN LEHDISTÖTIEDOTE  

24.9.2020 

 

Ahlströmin perheen sijoitusyhtiö Ahlström Capital julkistaa yhdessä Bain Capitalin, Viknumin 

ja Belgrano Inversionesin kanssa suositellun julkisen ostotarjouksen kaikista Ahlström-

Munksjön osakkeista 

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, 

SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, 

JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN 

MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE 

ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN 

 

Ahlström Capitalin, Bain Capitalin, Viknumin ja Belgrano Inversionesin muodostama konsortio 

on tänään tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista. Onnistuneen 

ostotarjouksen ja yhtiön pörssilistalta poistamisen jälkeen osapuolet jatkaisivat Ahlstrom-

Munksjön kehitystyötä yksityisessä omistuksessa. Tarkempia tietoja sisältävä pörssitiedote on 

saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/ (”Pörssitiedote”). 

 

Ahlström Capital on huolellisesti arvioinut erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan kehittää Ahlstrom-

Munksjötä menestyspotentiaalin saavuttamiseksi, ja todennut parhaaksi ratkaisuksi yhtiön yksityisen 

omistuksen yhdessä Bain Capitalin kanssa. Kaupan myötä Bain Capitalista tulisi 55 prosentilla 

Ahlstrom-Munksjön enemmistöomistaja Ahlström Capitalin rinnalle Pörssitiedotteessa tarkemmin 

kuvatun mukaisesti. Ahlström Capitalin omistusosuus (Ahlstrom Invest BV:n kautta) yhtiössä olisi 

transaktion toteuttamisen jälkeen noin 36 prosenttia ja Viknum AB:n noin 9 prosenttia.  

 

Ahlström Capitalin strategiana on portfolioyhtiöidensä aktiivinen kehittäminen. Ahlstrom-Munksjö on 

Ahlström Capitalin portfolion suurin omistus, mikä juontaa juurensa aina Ahlströmin pitkän teollisen 

historian alkuhetkiin. Ahlström Capital uskoo Ahlstrom-Munksjön vahvaan tulevaisuuteen ja arvioi 

kumppanuuden Bain Capitalin kanssa olevan paras tapa varmistaa, että muuttuvassa 

kilpailuympäristössä yhtiö pystyy jatkossa toimimaan menestyksekkäästi. 

 

Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen kommentoi ostotarjousta:  

 

“Ahlström Capitalilla olemme tyytyväisiä siihen, miten Ahlstrom-Munksjö on lähes 170-vuotisen 

historiansa aikana muuntautunut kuitupohjaisten materiaalien globaaliksi johtajaksi. Toimiala on 

kuitenkin murroksessa. Sen vuoksi täyden menestyspotentiaalin saavuttaminen vaatii aktiivisia ja 

kunnianhimoisia toimia. Uskomme, että niiden toteuttaminen on helpompaa yksityisesti omistetussa 

yhtiössä. Kumppanuus Bain Capitalin kanssa tuo lisäksi arvokkaita resursseja, asiantuntemusta sekä 

verkostoja ja auttaa yhdessä Ahlstrom-Munksjön johdon ja henkilöstön panoksen kanssa nostamaan 

yhtiön seuraavalle tasolle.” 

 

Bain Capitalin toimitusjohtaja, Co Head of European Industrials Ivano Sessa kommentoi 

ostotarjousta:  

 

“Meillä on pitkä kokemus menestyksekkäistä kumppanuuksista perheomisteisten yhtiöiden kanssa 

tilanteissa, joissa omistajaperhe on pitkäjänteisesti sitoutunut yhtiöön ja sen kehittämiseen. 

Osaamisemme teollisten yhtiöiden kasvun ja muutoksen tukemisessa on todistettu vuosien varrella, 

minkä myös vastikään tehdyt toiset sijoituksemme kuitupohjaisten materiaalien sektorille on osoittanut. 

Uskomme vahvasti alan pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin ja kuitupohjaisten materiaalien kykyyn 

vastata merkittäviin kestävyystrendeihin. Ahlstrom-Munksjö toimii globaalisti, ja siksi kansainväliset 

verkostomme, alan tuntemuksemme ja globaalit resurssimme auttavat yhtiötä asemoitumaan eturivin 

toimijaksi markkinassaan.” 

 

https://www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/


 

 

 

Ahlström Capitalin hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas kommentoi ostotarjousta: 

 

“Omistajiensa valtuuttamana Ahlström Capital luo pitkän aikavälin omistaja-arvoa kehittämällä 

portfolioyhtiöitään aktiivisesti. Suunniteltu Ahlstrom-Munksjön siirtyminen yksityiseen omistukseen 

sekä Bain Capitalin kaltaisen kumppanin mukaantulo edustavat sitä aktiivisuutta ja kunnianhimoa, jota 

me omistajana haluamme osoittaa. Näemme tämän ainutlaatuisena tilaisuutena luoda arvoa 

rakentamalla entistä vahvempaa ja kestävämpää liiketoimintaa, joka hyödyttää sekä yhtiötä että sen 

henkilöstöä. Uskomme ostotarjouksen olevan houkutteleva mahdollisuus niin Ahlstrom-Munksjölle kuin 

kaikille sen osakkeenomistajille.” 

 

Tarjousvastike on 18,10 euroa käteisenä jokaisesta Ahlstrom-Munksjön osakkeesta, jonka osalta 

ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 

 

• 24 prosenttia verrattuna 14,56 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi 

edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 

• 37 prosenttia verrattuna 13,20 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen päätöskurssiin 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä 31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen konsortion ei 

sitovaa tarjousta;  

• 30 prosenttia verrattuna 13,96 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen [3] kuukauden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä välittömästi ennen 

ostotarjouksen julkistamista; 

• 41 prosenttia verrattuna 12,87 euroon, eli Ahlstrom-Munksjön osakkeen [12] kuukauden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä välittömästi ennen 

ostotarjouksen julkistamista.  

 

Mikäli Ahlstrom-Munksjö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, mukaan lukien 

mahdollinen kolmas ja neljäs maksuerä, jotka perustuvat Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn 

varsinaisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakoon ja jotka ovat maksettavissa lokakuussa 2020 ja 

tammikuussa 2021, tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. 

 

Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat, eli Ahlström Capital (Ahlstrom Invest BV:n 

kautta), Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja 

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 35 prosenttia Ahlstrom-

Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet 

hyväksymään ostotarjouksen. Lisäksi Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja 

riippumattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön 

osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.  

 

Ahlström Capitalille ja Ahlströmin perheelle ostotarjous on luonteva askel tulevaisuuteen. Antti 

Ahlström Perilliset Oy, Ahlströmin perheen omistama holding-yhtiö ja Ahlström Capitalin suurin 

osakkeenomistaja, sekä tietyt perheen edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä ja tukevat 

suunnitelmaa.  

 

Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johannes Gullichsen kommentoi 

ostotarjousta: 

 

”Transaktion myötä Ahlströmin perhe pysyy syvästi sitoutuneena teollisiin juuriinsa. Samalla 

Ahlstrom-Munksjö saa mahdollisuuden kehittyä ja kukoistaa maailmanluokan kumppanin tukemana. 

Järjestely heijastaa täydellisesti perheellemme tärkeitä arvoja eli kunnianhimoa ja vastuullisuutta. 

Uskomme, että ehdotettu järjestely on oikea askel yhtiön menestyksen mahdollistamiseksi 

seuraavallekin 170 vuodelle.” 

 



 

 

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 26.10.2020 ja päättyvän arviolta 

4.1.2021.  

 

 

 

Tiedotustilaisuus: 

 

Yhteinen tiedotustilaisuus ostotarjouksesta järjestetään suorana webcastina 24.9.2020 klo 9.30 alkaen 

osoitteessa https://cloud.webcast.fi/ahlstromcapital/2020_0924_ahlstromcapital_press_info/. 
Tiedotustilaisuuden lopuksi on mahdollista esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. 

Puhelinkonferenssiin osallistuvia pyydetään soittamaan viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden 

alkua numeroon  
 
Suomessa +358 (0)9 7479 0361 
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6574 
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9105 
Yhdysvalloissa +1 323-794-2423 
 

Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 1772808. 

 

 

Tiedustelut: 

 

Ahlström Capital ja Ahlstrom Invest BV 

Camilla Sågbom, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 

puh. +358 40 540 8450, camilla.sagbom@ahlstromcapital.com 

 

Bain Capital 
c/o Camarco  
Ed Gascoigne-Pees, Candice Adam  
p.  +44 (0)7884 001 949, +44 (0)7771 906073  
ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk, candice.adam@camarco.co.uk 
 
Antti Ahlström Perilliset  

Anne Karell, toimitusjohtaja 

+358 40 574 0833, anne.karell@perilliset.fi 
 
 

 
AC ja Ahlstrom Invest BV lyhyesti 

Ahlström Capital (AC) on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä, jolla on jo lähes 170-vuotinen 
toimintahistoria. AC on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitustoiminta keskittyy listattuihin ja 
listaamattomiin yhtiöihin, kiinteistöihin sekä metsään. Vuonna 2019 AC:n portfolioyhtiöiden liikevaihto 
oli noin viisi miljardia euroa ja se työllisti 15 500 ihmistä 29 maassa. Tällä hetkellä AC:n portfolioon 
kuuluvat merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä, Detection Technology 
Oyj:ssä, Glaston Oyj Abp:ssa ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvat lisäksi Destia Group Oyj, Enics AG, 
sijoitus AC Cleantech Fund -rahastoon sekä huomattavia kiinteistö- ja metsäomistuksia, joita hallinnoi 
AC:n tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Ahlstrom Invest BV on AC:n epäsuorasti kokonaan omistama 
tytäryhtiö.   

Lisätietoja: www.ahlstromcapital.com 

 
 

https://cloud.webcast.fi/ahlstromcapital/2020_0924_ahlstromcapital_press_info/
mailto:ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk
mailto:candice.adam@camarco.co.uk
http://www.ahlstromcapital.com/


 

 

 
 
 

Viknum AB ja Belgrano Inversiones Oy lyhyesti 

 

Viknum AB on Nidoco AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nidoco on sijoitusyhtiö, jonka strategiana on 
luoda pitkän aikavälin arvoa aktiivisella omistajuudella sekä julkisesti noteeratuissa että yksityisesti 
omistetuissa yhtiöissä. Nidoco on tällä hetkellä johtava omistaja kolmessa pohjoismaisessa 
pörssiyhtiössä ja sillä on suoria ja epäsuoria omistuksia yli 250 listaamattomassa yhtiössä. Yhtiön 
omistusten ja niiden liitännäisten yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 6,7 miljardia euroa ja ne 
työllistävät yli 15 000 henkeä. Nidoco on keskeinen osa Virala Groupia, jonka omistavat Alexander ja 
Albert Ehrnrooth. Belgrano Inversiones Oy on Alexander Ehrnroothin omistama sijoitusyhtiö.  
 
Lisätietoja: www.nidoco.se 
 
 

Bain Capital (Europe), LLP lyhyesti 
 

Bain Capital on perustamisestaan vuonna 1984 asti tehnyt läheistä yhteistyötä johtoryhmien kanssa, 
tarjoten strategisia resursseja, jotka auttavat yhtiöitä menestymään. Bain Capital koostuu globaalisti 
noin 240 sijoitusalan ammattilaisen joukosta, joka luo arvoa sen portfolioyhtiöille globaalin alustansa 
sekä syvän asiantuntemuksensa kautta keskeisillä toimialoilla, kuten terveydenhuolto, vähittäismyynti, 
talouden ja liiketoiminnan palvelut, teollisuus, teknologia, media ja telekommunikaatio. Bain 
Capitalilla on 19 toimistoa neljällä mantereella, ja se on tehnyt ensisijaisia sekä lisäinvestointeja yli 760 
yhtiöön olemassaolonsa aikana. Pääomasijoitusten lisäksi Bain Capital sijoittaa myös muihin 
omaisuusluokkiin kuten lainoihin, listattuihin osakkeisiin ja alkuvaiheen yhtiöihin. Bill hallinnoi 
yhteensä noin 100 miljardia dollaria ja hyödyntää yhtiön yhteistä alustaa tarttuakseen 
mahdollisuuksiin strategisilla fokusalueillaan.  
 
Lisätietoja: www.baincapital.com 
 
 
 
 
TÄRKEÄÄ TIETOA 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, 

SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, 

UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA 

ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN 

LAIN VASTAINEN. 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI 

KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS 

MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA 

ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, 

HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN 

TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN 

TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ 

SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN 

OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN 

TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN 

TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN 

LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 

http://www.nidoco.se/


 

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON 

LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ 

HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, 

LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN 

LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN 

TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI 

VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ 

INTERNETIN) 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. 

OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA 

KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, 

JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA 

OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI 

NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN. 

Tietoja Ahlstrom-Munksjön 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, muun muassa koskien ostotarjouksen aikataulua, 

selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat 

Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän lehdistötiedotteeseen 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 tämä lehdistötiedote, 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 tämän lehdistötiedotteen päivämäärän jälkeen ostotarjouksen vireilläolon 

aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa 

Ahlstrom-Munksjön osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai 

muunnettavissa Ahlstrom-Munksjön 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 Ahlstrom-Munksjön 

osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan 

Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava 

tapahtuma. Kaikkia Ahlstrom-Munksjön 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. 


