
	

	 	

	

VMP	OYJ	LEHDISTÖTIEDOTE	6.6.2018	KLO	9.00		 

VMP	 julkistaa	 suunnitellun	 listautumisantinsa	 alustavan	
hintavälin		
EI	 JULKAISTAVAKSI	 TAI	 LEVITETTÄVÄKSI	 SUORAAN	 TAI	 VÄLILLISESTI	 YHDYSVALTOIHIN,	 KANADAAN,	
UUTEEN-SEELANTIIN,	 AUSTRALIAAN,	 JAPANIIN,	 HONGKONGIIN,	 SINGAPOREEN	 TAI	 ETELÄ-AFRIKKAAN	
TAI	MIHINKÄÄN	MUUHUN	VALTIOON,	JOSSA	LEVITTÄMINEN	TAI	JULKAISEMINEN	OLISI	LAINVASTAISTA.	

VMP	 Oyj	 ("VMP"	 tai	 "Yhtiö")	 julkistaa	 suunniteltuun	 listautumiseensa	 liittyvän	 osakeannin	
("Listautumisanti")	 alustavan	 hintavälin.	 Yhtiö	 tiedotti	 4.6.2018,	 että	 se	 suunnittelee	
osakkeidensa	 listaamista	 Nasdaq	 Helsinki	 Oy:n	 ("Nasdaq	 Helsinki")	 ylläpitämälle	 First	 North	
Finland	 -markkinapaikalle	 ("First	 North").	 Listautumisannin	 merkintäajan	 odotetaan	 alkavan	
7.6.2018	kello	10.00.	

Toimitusjohtaja	Juha	Pesola:	

"Viimeisen	 30	 vuoden	 aikana	 VMP	 on	 kasvanut	 turkulaisesta	 perheyhtiöstä	 yhdeksi	 Suomen	
suurimmista	 henkilöstöpalvelualan	 yrityksistä.	 Visiomme	 on	 auttaa	 sekä	 työntekijöitä	 että	
työnantajia	menestymään	muuttuvassa	 työelämässä.	 Kehitämme	 jatkuvasti	 kokonaisvaltaista	
palveluvalikoimaamme,	 jotta	 pystymme	 vastaamaan	 asiakkaidemme	 tarpeisiin	 paremmin	
meneillään	 olevassa	 työelämän	 murroksessa.	 Näemme	 liiketoiminnassamme	 paljon	
kasvupotentiaalia	 ja	 uskomme,	 että	 listautumisen	 avulla	 pystyisimme	 nopeuttamaan	
strategiamme	toteuttamista	ja	sitä	kautta	palvelemaan	asiakkaitamme	yhä	paremmin."	
	
Hallituksen	puheenjohtaja	ja	Sentican	sijoitusjohtaja	Liisa	Harjula:	

”VMP	 toimii	 kasvavalla	 markkinalla,	 joka	 on	 työelämän	 murroksen	 vuoksi	 erittäin	
mielenkiintoisessa	 vaiheessa.	 Yhtiön	 tavoitteena	 on	 kerätä	 listautumisannissa	 30	 miljoonaa	
euroa,	jolla	olisi	tarkoitus	vahvistaa	yhtiön	tasetta	ja	näin	lisätä	strategista	joustavuutta	muun	
muassa	 yritysostoja	 varten.	 Mahdollisina	 mielenkiintoisina	 ostokohteina	 näemme	
henkilöstövuokrausalan	 lisäksi	 rekrytoinnin-,	 koulutus-	 ja	 oppimisalan	 toimijat	 sekä	
ohjelmistorobotiikkaan	 keskittyneet	 yritykset.	 Meillä	 Senticalla	 on	 vankka	 usko	 yhtiön	
tulevaisuuteen	 ja	 olemme	 sitoutuneet	 merkitsemään	 osakkeita	 viidellä	 miljoonalla	 eurolla	
annissa.”		

Listautumisanti	lyhyesti:	

• Listautumisannin	 alustava	 hintaväli	 on	 vähintään	 4,50	 euroa	 ja	 enintään	 5,75	 euroa	
osakkeelta	("Alustava	Hintaväli").		

• Alustavan	 Hintavälin	 mukaan	 laskettuna	 Yhtiön	 markkina-arvo	 on	 noin	 69,9	 –	 79,7	
miljoonaa	 euroa	 olettaen,	 että	 Yhtiö	 kerää	 Listautumisannissa	 noin	 34,5	 miljoonan	
euron	 bruttovarat	 (sisältäen	 myös	 Lisäosakeoption	 (kuten	 määritelty	 jäljempänä)	
käyttämisen	täysimääräisesti).	

Listautumisanti:	

• Yhtiö	 pyrkii	 keräämään	 osakeannilla	 30	 miljoonan	 euron	 bruttovarat	 tarjoamalla	
Yhtiön	 uusia	 osakkeita	 ("Tarjottavat	 Osakkeet")	 merkittäväksi	 ("Osakeanti").	
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Liikkeeseen	 laskettavien	 Tarjottavien	 Osakkeiden	 määrä	 määräytyy	 lopullisen	
osakekohtaisen	hinnan	("Lopullinen	Merkintähinta")	perusteella.		

• Listautumisanti	 koostuu	 (i)	 yleisöannista	 yksityishenkilöille	 ja	 yhteisöille	 Suomessa	
(”Yleisöanti”)	 ja	 (ii)	 instituutioannista	 institutionaalisille	 sijoittajille	 Suomessa	 ja	
soveltuvien	 lakien	 mukaisesti	 kansainvälisesti,	 (”Instituutioanti”)	 sekä	 (iii)	
henkilöstöannista	 Yhtiön	 Henkilöstölle	 (kuten	 määritelty	 jäljempänä)	
(”Henkilöstöanti”).	

• Henkilöstöannissa	sovelletaan	Lopullista	Merkintähintaa	alhaisempaa	merkintähintaa,	
joka	 voi	 olla	 enimmillään	 5,175	 euroa	 Henkilöstöannissa	 tarjottavaa	 Tarjottavaa	
Osaketta	 kohti.	 Henkilöstöannin	 osakekohtainen	 merkintähinta	 on	 10	 prosenttia	
alhaisempi	 kuin	 Yleisöannin	 Lopullinen	 Merkintähinta.	 Henkilöstöantiin	 osallistuvien	
ketjuyrittäjien	saama	alennus	Tarjottavien	Osakkeiden	käyvästä	hinnasta	ei	ole	miltään	
osin	 verovapaa	 etu	 tuloverolain	 (1535/1992,	 muutoksineen)	 4	 luvun	 66	 §:n	
henkilöstöantia	koskevan	säännöksen	nojalla.	

• Listautumisannin	 yhteydessä	 Yhtiö	 voi	 myöntää	 Danske	 Bankille	
(”Vakauttamisjärjestäjä”)	 oikeuden	 merkitä	 suunnatussa	 annissa	 Lopullisella	
Merkintähinnalla	 enintään	 1.001.500	 Osaketta	 (”Lisäosakkeet”)	 yksinomaan	
ylikysyntätilanteiden	 kattamiseksi	 30	 päivän	 ajan	 Yhtiön	 osakkeiden	 (”Osakkeet”)	
kaupankäynnin	alkamisesta.		

• Sentican	 hallinnoimat	 rahastot	 ja	 VMP:n	 perustajaperheen	 yhtiö	 Meissa-Capital	 Oy	
(yhdessä	 ”Ankkurisijoittajat”)	 ovat	 antaneet	 Listautumisantiin	 liittyen	
merkintäsitoumuksia,	joiden	nojalla	he	sitoutuvat	merkitsemään	tavanomaisin	ehdoin	
Tarjottavia	Osakkeita	Lopullisella	Merkintähinnalla	yhteensä	7.479.339	eurolla.		

• Listautumisannin	arvo	on	Alustavan	Hintavälin	perusteella	noin	34,5	miljoonaa	euroa	
olettaen,	 että	 Yhtiö	 kerää	 Listautumisannissa	30	miljoonan	euron	bruttovarat	 ja	 että	
kaikki	Lisäosakkeet	lasketaan	liikkeeseen.	

• Tarjottavat	 Osakkeet	 vastaavat	 enintään	 noin	 42,7	 prosenttia	 Yhtiön	 kaikista	
osakkeista	 ("Osakkeet")	 ja	Osakkeiden	 tuottamasta	äänimäärästä	Osakeannin	 jälkeen	
olettaen,	että	Lisäosakkeita	ei	 lasketa	 liikkeeseen	(noin	46,2	prosenttia	olettaen,	että	
kaikki	 Lisäosakkeet	 lasketaan	 liikkeeseen)	 ja	 olettaen,	 että	 Yhtiö	 laskee	 liikkeeseen	
5.863.659	 Tarjottavaa	 Osaketta	 (Tarjottavien	 Osakkeiden	 lukumäärä	 on	 laskettu	
olettaen,	 että	 Lopullinen	 Merkintähinta	 on	 Alustavan	 Hintavälin	 keskikohdassa	 ja	
olettaen,	 että	 Henkilöstöannissa	 merkitään	 yhteensä	 100.000	 Tarjottavaa	 Osaketta	
Henkilöstöannissa	sovellettavalla	alhaisemmalla	merkintähinnalla).		

• Ennen	Listautumisantia	Sentican	hallinnoimat	rahastot	omistavat	60,5	prosenttia	
Osakkeista,	Meissa-Capital	Oy	30,0	prosenttia,	Yhtiön	johtoryhmän	jäsenet	yhteensä	
6,0	prosenttia	ja	Yhtiön	hallituksen	jäsenet	3,5	prosenttia.	Yhtiön	nykyiset	
osakkeenomistajat	mukaan	lukien	Sentican	hallinnoimat	rahastot,	Meissa-Capital	Oy,	
Yhtiön	hallituksen	ja	johtoryhmän	jäsenet	eivät	myy	Osakkeita	listautumisannissa.		
	

• Mikäli	Listautumisanti	toteutetaan	suunnitellulla	tavalla,	Sentican	hallinnoimat	
rahastot	omistavat	noin	39,2	prosenttia	Yhtiön	kaikista	Osakkeista	ja	äänistä	ja	Meissa-
Capital	Oy	19,5	prosenttia	välittömästi	Listautumisannin	jälkeen	(olettaen	että	Yhtiö	
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kerää	Listautumisannissa	30	miljoonaa	euroa	ja	lisäosakeoptio	käytetään	kokonaan	ja	
olettaen	edelleen,	että	Yhtiö	laskee	liikkeeseen	5.863.659	Tarjottavaa	Osaketta	
(Tarjottavien	Osakkeiden	lukumäärä	on	laskettu	olettaen,	että	Lopullinen	
Merkintähinta	on	Alustavan	Hintavälin	keskikohdassa	ja	olettaen,	että	
Henkilöstöannissa	merkitään	yhteensä	100.000	Tarjottavaa	Osaketta	
Henkilöstöannissa	sovellettavalla	alhaisemmalla	merkintähinnalla)).		

	
• Yleisöannin	 ja	 Henkilöstöannin	 merkintäaika	 alkaa	 7.6.2018	 kello	 10.00	 ja	 päättyy	

arviolta	15.6.2018	kello	16.00.	

• Instituutioannin	merkintäaika	alkaa	7.6.2018	kello	10.00	 ja	päättyy	arviolta	18.6.2018	
kello	12.00.	

• Kaupankäynnin	Osakkeilla,	pois	lukien	Henkilöstöannissa	merkityt	Osakkeet,	odotetaan	
alkavan	 First	 Northissa	 arviolta	 19.6.2018	 kaupankäyntitunnuksella	 "VMP".	
Henkilöstöannissa	 merkityillä	 Osakkeilla	 kaupankäynnin	 First	 Northissa	 odotetaan	
alkavan	arviolta	6.7.2018.	

Listautumisen	tausta	ja	syyt		
	
Listautumisannin	 tavoitteena	 on	 edistää	 kasvustrategian	 toteuttamista	 ja	 lisätä	 strategista	
joustavuutta	 vahvistamalla	 VMP:n	 tasetta.	 Listautumisanti	 hyödyttäisi	 VMP:tä	 myös	
toiminnallisesti	 (esimerkiksi	 rekrytoinnissa	 ja	 tekemällä	 VMP:stä	 vahvemman	 ja	
uskottavamman	kumppanin	markkinoilla),	parantaisi	VMP:n	tunnettuutta	ja	bränditietoisuutta	
sen	 asiakkaiden,	 mahdollisten	 tulevien	 työntekijöiden	 ja	 sijoittajien	 keskuudessa	 sekä	
henkilöstöpalvelualalla	yleensä,	 ja	siten	vahvistaisi	VMP:n	kilpailukykyä.	Lisäksi	Listautuminen	
mahdollistaisi	 Yhtiön	 pääsyn	 pääomamarkkinoille	 ja	 sen	 omistuspohjan	 laajenemisen	 sekä	
kotimaisilla	että	ulkomaisilla	sijoittajilla,	mikä	lisäisi	Osakkeiden	likviditeettia.	Listautuminen	ja	
lisääntynyt	likviditeetti	mahdollistaisivat	myös	Osakkeiden	tehokkaamman	käytön	vastikkeena	
mahdollisissa	yritysostoissa	sekä	henkilöstön	palkitsemisessa.	
	
Listautumisannin	yksityiskohtia	ja	esitteen	julkistaminen	
	
Yleisöannissa	tarjotaan	alustavasti	enintään	400.000	Tarjottavaa	Osaketta	yksityishenkilöille	ja	
yhteisöille	Suomessa	ja	Instituutioannissa	tarjotaan	alustavasti	enintään	7.178.167	Tarjottavaa	
Osaketta	 institutionaalisille	 sijoittajille	 Suomessa	 ja,	 soveltuvien	 lakien	 mukaisesti,	
kansainvälisesti.	 Yhtiö	 tarjoaa	 Henkilöstöannissa	 merkittäväksi	 alustavasti	 enintään	 100.000	
Tarjottavaa	 Osaketta	 ja	mahdollisissa	 Henkilöstöannin	 ylikysyntätilanteissa	 enintään	 900.000	
ylimääräistä	 Tarjottavaa	 Osaketta	 merkittäväksi	 Yhtiöön	 tai	 sen	 konserniyhtiöihin	
merkintäaikana	 työsuhteessa	 oleville	 toimihenkilöille	 Suomessa,	 Yhtiön	 ketjuyrittäjille	
Suomessa,	 Yhtiön	 hallituksen	 ja	 johtoryhmän	 jäsenille	 ja	 Yhtiön	 toimitusjohtajalle	
(”Henkilöstö”).		

Listautumisannin	 Alustava	 Hintaväli	 on	 vähintään	 4,50	 euroa	 ja	 enintään	 5,75	 euroa	
Osakkeelta.		

Yhtiö	pyrkii	keräämään	Osakeannilla	30	miljoonan	euron	bruttovarat	Listautumisannissa.	Yhtiö	
laskee	 liikkeeseen	5.863.659	Tarjottavaa	Osaketta	olettaen,	että	Lopullinen	Merkintähinta	on	
Alustavan	 Hintavälin	 keskikohdassa	 ja	 että	 Henkilöstöannissa	 merkitään	 yhteensä	 100.000	
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Tarjottavaa	Osaketta	Henkilöstöannissa	sovellettavalla	alhaisemmalla	merkintähinnalla	ja	että	
Lisäosakeoptiota	ei	käytetä.	

Listautumisannin	 yhteydessä	 Yhtiö	 voi	 myöntää	 Vakauttamisjärjestäjälle	 oikeuden	 merkitä	
suunnatussa	 annissa	 Lopullisella	 Merkintähinnalla	 enintään	 1.001.500	 Lisäosaketta.	
Lisäosakkeet	 vastaavat	 noin	 15,0	 prosenttia	 Tarjottavista	 Osakkeista	 ja	 Osakkeiden	
tuottamasta	 äänimäärästä	 olettaen,	 että	 Yhtiö	 laskee	 liikkeeseen	 6.676.667	 Tarjottavaa	
Osaketta	 (Tarjottavien	 Osakkeiden	 lukumäärä	 on	 laskettu	 olettaen,	 että	 Lopullinen	
Merkintähinta	on	Alustavan	Hintavälin	alin	hinta	ja	olettaen,	että	Henkilöstöannissa	merkitään	
yhteensä	 100.000	 Tarjottavaa	 Osaketta	 Henkilöstöannissa	 sovellettavalla	 alhaisemmalla	
merkintähinnalla).	 Lisäosakkeet	 vastaavat	 kuitenkin	 aina	 enintään	 15	 prosenttia	 Tarjottavien	
Osakkeiden	yhteismäärästä.	

Ennen	Listautumisannin	 toteutusta	Yhtiön	osakkeet	eivät	ole	olleet	 kaupankäynnin	kohteena	
säännellyllä	 markkinalla	 tai	 monenkeskisellä	 markkinapaikalla.	 Yhtiö	 tulee	 hakemaan	
Osakkeiden	 ottamista	 julkisen	 kaupankäynnin	 kohteeksi	 First	 Northissa.	 Kaupankäynnin	
Osakkeilla	odotetaan	alkavan	First	Northissa	arviolta	19.6.2018.	
	
Yhtiö	 on	 jättänyt	 listalleottoesitteen	 hyväksyttäväksi	 Finanssivalvonnalle.	 Listalleottoesite	
odotetaan	 hyväksyttävän	 arviolta	 6.6.2018.	 Listalleottoesite	 ja	 listalleottoesitteen	
englanninkielinen	käännös	tulevat	olemaan	saatavilla	arviolta	7.6.2018	Yhtiön	 internetsivuilta	
osoitteesta	 www.vmpgroup.fi/listautuminen.	 Listalleottoesite	 tulee	 olemaan	 saatavilla	 myös	
internetsivuilta	 www.danskebank.fi/listautuminen.	 Lisäksi	 Listalleottoesitteen	 odotetaan	
olevan	 saatavilla	 painettuna	 arviolta	 7.6.2018	 alkaen	 Yhtiön	 pääkonttorista	 osoitteessa	
Maariankatu	 6	 B,	 20100	 Turku,	 Danske	 Bankin	 konttoreista	 ja	 Nasdaq	 Helsingin	
palvelupisteestä	osoitteesta	Fabianinkatu	14,	00100	Helsinki.		
		
Danske	 Bank	 on	 nimitetty	 toimimaan	 Listautumisannin	 pääjärjestäjänä	 ("Pääjärjestäjä")	 sekä	
Nasdaq	 First	 North	 -sääntöjen	 mukaisena	 hyväksyttynä	 neuvonantajana.	 Roschier	
Asianajotoimisto	 Oy	 toimii	 Yhtiön	 oikeudellisina	 neuvonantajina	 listautumisessa.	 Borenius	
Asianajotoimisto	Oy	toimii	Pääjärjestäjän	oikeudellisena	neuvonantajana.	

Tärkeitä	päivämääriä	
	
Listalleottoesite	hyväksytään	arviolta	 6.6.2018	

Listalleottoesite	julkaistaan	arviolta	 7.6.2018	

Yleisöannin,	Henkilöstöannin	ja	Instituutioannin	merkintäaika	alkaa	 7.6.2018	klo	10.00		

Listautumisanti	voidaan	keskeyttää	aikaisintaan	 14.6.2018	klo	16.00		

Yleisöannin	ja	Henkilöstöannin	merkintäaika	päättyy	arviolta	 15.6.2018	klo	16.00	

Instituutioannin	merkintäaika	päättyy	arviolta	 18.6.2018	klo	12.00	

Lopullinen	Merkintähinta	ja	Listautumisannin	lopputulos	julkistetaan	
yhtiötiedotteella	arviolta	

18.6.2018		

Yleisöannissa	 annetut	 Osakkeet	 kirjataan	 hyväksytyn	
merkintäsitoumuksen	 antaneiden	 sijoittajien	 arvo-osuustileille	
arviolta	

19.6.2018	
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Kaupankäynnin	Osakkeilla,	pois	 lukien	Henkilöstöannissa	annettavat	
Osakkeet,	odotetaan	alkavan	First	Northissa	arviolta	
	

19.6.2018	

Instituutioannissa	 annetut	 Osakkeet	 ovat	 valmiina	 toimitettaviksi	
maksua	vastaan	Euroclear	Finland	Oy:n	kautta	arviolta	

21.6.2018	

	
Henkilöstöannissa	 annetut	 Osakkeet	 kirjataan	 sijoittajien	 arvo-
osuustileille	arviolta	
	

	
6.7.2018	

Henkilöstöannissa	 annettujen	 Osakkeiden	 kaupankäynti	 First	
Northissa	alkaa	arviolta	

6.7.2018	

	
Lisätietoja	

Juha	Pesola,	toimitusjohtaja,	puh	+358	(0)40	307	5105,	juha.pesola@vmp.fi		
Jarmo	Korhonen,	talousjohtaja,	puh.	+358	(0)40	510	9336,	jarmo.korhonen@vmp.fi		
Liisa	Harjula,	hallituksen	puheenjohtaja,	puh.	+358	(0)40	506	2295,	liisa.harjula@sentica.fi	
	
VMP	lyhyesti	

VMP	on	suomalainen	henkilöstöpalveluyritys,	joka	tarjoaa	kattavan	valikoiman	
henkilöstövuokrauksen,	rekrytoinnin	ja	organisaation	kehittämisen	sekä	itsensätyöllistämisen	
palveluita.	Yhtiö	on	liikevaihdolla	mitattuna	yksi	Suomen	johtavista	henkilöstöpalvelualan	
yrityksistä.	VMP	pyrkii	kattavalla	palveluvalikoimallaan	vastaamaan	työnantajien	ja	
työntekijöiden	muuttuviin	tarpeisiin	ja	on	kokonaisvaltainen	HR-kumppani	asiakkailleen.	

Vuonna	2017	VMP:n	liikevaihto	oli	109,5	miljoonaa	euroa	ja	Yhtiön	käyttökate	oli	9,3	
miljoonaa	euroa	eli	8,5	prosenttia	liikevaihdosta.		

Huomautus	

Tämän	tiedotteen	sisältämä	tieto	ei	ole	tarkoitettu	julkistettavaksi	tai	levitettäväksi	suoraan	tai	
välillisesti	Yhdysvalloissa,	Kanadassa,	Uudessa-Seelannissa,	Australiassa,	Japanissa,	Hongkongissa,	
Singaporessa	tai	Etelä-Afrikassa.	Tiedotteen	sisältämä	tieto	ei	muodosta	tarjousta	arvopapereiden	
myymiseksi	Yhdysvalloissa,	eikä	arvopapereita	saa	tarjota	tai	myydä	Yhdysvalloissa,	ellei	niitä	ole	
rekisteröity	Yhdysvaltain	vuoden	1933	arvopaperilain	(muutoksineen)	ja	sen	nojalla	annettujen	
säännösten	ja	määräysten	mukaisesti	tai	ellei	rekisteröintivelvollisuudesta	ole	poikkeusta.	VMP	Oyj:n	
(”Yhtiö”)	tarkoituksena	ei	ole	rekisteröidä	mitään	osaa	suunnitellusta	arvopapereita	koskevasta	
listautumisannista	Yhdysvalloissa	eikä	tarjota	arvopapereita	yleisölle	Yhdysvalloissa.	

Arvopapereiden	liikkeeseen	laskemiselle,	tarjoamiselle,	käyttämiselle	ja/tai	myymiselle	on	asetettu	
erityisiä	oikeudellisia	tai	lainsäädännöllisiä	rajoituksia	tietyissä	valtioissa.	Yhtiö	ja	Danske	Bank	A/S,	
Suomen	sivuliike	ei	ole	vastuussa,	jos	tällaisia	rajoituksia	rikotaan.	

Tiedotteen	sisältämä	tieto	ei	muodosta	tarjousta	myydä	tai	tarjouspyyntöä	hankkia	tiedotteessa	
mainittuja	arvopapereita,	eikä	arvopapereita	myydä	tai	tarjota	alueilla,	joilla	kyseisten	arvopapereiden	
tarjoaminen,	hankinta	tai	myynti	olisi	lainvastaista	ennen	niiden	rekisteröintiä	taikka	
rekisteröintivelvollisuutta	koskevan	poikkeuksen	tai	muun	kyseisten	alueiden	arvopaperilakien	mukaisen	
hyväksynnän	saamista.	Sijoittajien	ei	tule	hyväksyä	tämän	tiedotteen	tarkoittamia	arvopapereita	
koskevaa	tarjousta	tai	hankkia	tämän	tiedotteen	tarkoittamia	arvopapereita,	elleivät	he	tee	sitä	Yhtiön	
julkaisemaan	esitteeseen	sisältyviin	tietoihin	perustuen.	
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Yhtiö	ei	ole	antanut	valtuutusta	arvopapereiden	tarjoamiseen	yleisölle	missään	Euroopan	talousalueen	
jäsenvaltiossa.	Lukuun	ottamatta	Suomea,	missään	Euroopan	talousalueen	jäsenvaltiossa,	joka	on	
pannut	täytäntöön	Esitedirektiivin	(kukin	"Relevantti	Jäsenvaltio"),	ei	ole	tehty	eikä	tulla	tekemään	
mitään	toimenpiteitä	arvopapereiden	tarjoamiseksi	yleisölle	siten,	että	se	edellyttäisi	esitteen	
julkaisemista	Relevantissa	Jäsenvaltiossa.	Tämän	seurauksena	arvopapereita	voidaan	tarjota	
Relevanteissa	Jäsenvaltioissa	ainoastaan	(a)	Esitedirektiivissä	määritellyille	kokeneiden	sijoittajien	
edellytykset	täyttäville	oikeushenkilöille	tai	(b)	missä	tahansa	muussa	Esitedirektiivin	3(2)	artiklan	
mukaisessa	tilanteessa.	Tässä	kappaleessa	ilmaisu	"tarjota	arvopapereita	yleisölle"	tarkoittaa	viestimistä	
millä	tahansa	tavalla	ja	antamalla	riittävästi	tietoa	tarjouksen	ehdoista	ja	tarjottavista	arvopapereista,	
jotta	sijoittaja	pystyy	päättämään	arvopapereiden	käyttämisestä,	ostamisesta	tai	merkitsemisestä,	kuten	
ilmaisu	voi	vaihdella	jäsenvaltiossa	tehtyjen	täytäntöönpanotoimenpiteiden	seurauksena.	Ilmaisu	
"Esitedirektiivi"	tarkoittaa	direktiiviä	2003/71/EY	(muutoksineen,	mukaan	lukien	2010	Muutosdirektiivi,	
siltä	osin	kuin	se	on	pantu	täytäntöön	Relevantissa	Jäsenvaltiossa),	ja	se	sisältää	kaikki	relevantit	
täytäntöönpanotoimenpiteet	Relevantissa	Jäsenvaltiossa,	ja	ilmaisu	"2010	Muutosdirektiivi"	tarkoittaa	
direktiiviä	2010/73/EU.	

Tässä	esitetyt	tiedot	on	suunnattu	ainoastaan	(i)	henkilöille,	jotka	ovat	Ison-Britannian	ulkopuolella	tai	
(ii)	henkilöille,	joilla	on	ammattimaista	kokemusta	sijoittamisesta	Ison-Britannian	vuoden	2000	
rahoituspalvelu-	ja	markkinalain	(Financial	Services	and	Markets	Act)	(Financial	Promotion)	vuoden	2005	
määräyksen	("Määräys")	19(5)	artiklan	tarkoittamalla	tavalla	ja	(iii)	Määräyksen	49(2)	mukaisille	korkean	
varallisuustason	omaaville	tahoille	(high	net	worth	entities)	taikka	muille	henkilöille,	joille	asiakirja	
voidaan	laillisesti	tiedottaa	(kaikki	edellä	mainitut	henkilöt	yhdessä,	"Relevantit	Henkilöt").	Kaikki	tähän	
tiedotteeseen	liittyvä	sijoitustoiminta	on	ainoastaan	Relevanttien	Henkilöiden	saatavilla	ja	siihen	
ryhdytään	ainoastaan	Relevanttien	Henkilöiden	kanssa.	Kenenkään,	joka	ei	ole	Relevantti	Henkilö,	ei	tule	
toimia	tämän	asiakirjan	perusteella	tai	luottaa	sen	sisältöön.		
	
Tulevaisuutta	koskevat	lausumat	

Tietyt	tässä	tiedotteessa	käsitellyt	lausumat	ovat	tulevaisuutta	koskevia	lausumia.	Tulevaisuutta	
koskevat	lausumat	koskevat	muun	muassa	suunnitelmia,	oletuksia,	ennusteita,	päämääriä,	tavoitteita,	
pyrkimyksiä,	strategioita,	tulevaisuuden	tapahtumia,	tulevaisuuden	liikevaihtoa	tai	tulosta,	investointeja,	
rahoitustarvetta,	yritysostoja	koskevia	suunnitelmia	tai	aikeita,	Yhtiön	kilpailuvahvuuksia	ja	-heikkouksia,	
taloudelliseen	asemaan,	tulevaan	liiketoimintaan	ja	kehitykseen	liittyviä	suunnitelmia	tai	tavoitteita,	
liiketoimintastrategiaa	sekä	toimialaa,	poliittista	ja	lainsäädännöllistä	ympäristöä	koskevia	oletettuja	
suuntauksia	sekä	muita	ei-historiallisia	tietoja,	kuten	liikevaihdon	kasvua,	käyttökatteen	kasvua,	
kustannussäästöjä,	investointeja,	suunniteltua	listautumisantia	ja	listautumista,	tulevaisuuden	
rahavirran	kehitystä,	liikevoittoprosenttia,	operatiivisia	investointeja,	nettovelan	ja	käyttökatteen	
suhdetta,	liikevaihtoa	ja	liiketulosta.	Tulevaisuutta	koskevat	lausumat	voidaan	joissakin	tapauksissa	
tunnistaa	tulevaisuutta	koskevien	ilmaisujen	käytöstä,	kuten	”uskoa”,	”aikoa”,	”saattaa”,	”voida”	tai	
”pitäisi”	tai	muista	vastaavista	tai	vastaavista	kielteisistä	ilmaisuista.	

Tässä	tiedotteessa	käsitellyt	tulevaisuutta	koskevat	lausumat	perustuvat	erilaisiin	oletuksiin,	joista	
monet	vuorostaan	perustuvat	oletuksiin.	Tulevaisuutta	koskeviin	lausumiin	liittyy	luonnostaan	sekä	
yleisiä	että	yksilöitäviä	riskejä,	epävarmuustekijöitä	ja	oletuksia.	Lisäksi	on	olemassa	riski	siitä,	etteivät	
arviot,	ennusteet,	suunnitelmat	ja	muut	tulevaisuutta	koskevat	lausumat	toteudu.	Riskien,	
epävarmuustekijöiden	ja	oletusten	johdosta	tulevaisuutta	kohdistuville	lausumille	ei	tule	antaa	
merkittävää	painoarvoa.	Tämän	tiedotteen	tiedot,	näkemykset	ja	tulevaisuutta	koskevat	lausumat	
ilmaisevat	ainoastaan	tämän	tiedotteen	päivämäärän	mukaista	asiantilaa.	Ellei	lainsäädännöstä	muuta	
johdu,	Yhtiö	ja	Pääjärjestäjä	eivät	vastaa	tässä	tiedotteessa	olevien	tulevaisuutta	koskevien	lausumien	
päivittämisestä	tai	korjaamisesta	eivätkä	sitoudu	julkaisemaan	tällaisia	päivityksiä	tai	korjauksia.	
	


