Julkinen ostotarjous kaikista Pihlajalinna Oyj:n osakkeista
HYVÄ ASIAKKAAMME,
Mehiläinen Yhtiöt Oy on tiedottanut tarjoutuvansa julkisella ostotarjouksella hankkimaan kaikki
Pihlajalinna Oyj:n liikkeeseen laskemat osakkeet.
Tarjottava käteisvastike on 16,00 euroa jokaisesta Pihlajalinna Oyj:n osakkeesta, jonka osalta
ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 9.1.2020 ja päättyy aikaisintaan 19.3.2020 klo 16.00
(Suomen aikaa). Mikäli yrityskauppavalvontaprosessia ei ole saatu päätökseen tarjousajan
päättymiseen mennessä, tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien
lakien ja määräysten mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa täyttääkseen ostotarjouksen
toteuttamisedellytykset. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan
pörssitiedotteella. Pankki ei lähetä niistä erillistä tiedoksiantoa.
Pyydämme tutustumaan huolellisesti tarjousasiakirjaan ja tarjouksen ehtoihin. Lisätietoja
ostotarjouksesta sekä tarjousasiakirja kokonaisuudessaan on nähtävillä osoitteessa
ostotarjous.mehilainen.fi.
OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYNTÄ
Mikäli haluat osallistua ostotarjoukseen, toimita oheinen toimeksiantolomake 17.03.2020
mennessä tai kaksi (2) päivää ennen jatketun tarjousajan loppumista.
S-Pankki, FIM Arvopaperipalvelut, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki.

Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien
ostotarjouksen toteuttamishetkellä arvo-osuustilillä olevien Pihlajalinna Oyj:n osakkeiden
osalta.
Kun olet hyväksynyt ehtojen mukaan pätevästi ostotarjouksen, ei osakkeita saa myydä tai muutoin
määrätä. Hyväksyttyäsi ostotarjouksen arvo-osuustililläsi oleville Pihlajalinna Oyj:n osakkeille
kirjataan luovutusrajoitus. Luovutusrajoitus poistetaan hyväksymisajan jälkeen ostotarjoukseen
liittyvien arvopaperikauppojen toteuttamisen yhteydessä. Tarjouksen toteutuessa ostotarjouksen
tarjoushinta maksetaan FIM Sijoitustilillesi. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin ilman asiakkaan
antamaa toimeksiantoa.

OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN
Hyväksyminen voidaan peruuttaa kirjallisesti ennen tarjousajan päättymistä, kunnes
tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien ostotarjouksen ehtojen täyttyneen tai tarjouksentekijän
luopuneen niistä, ja siten julistanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Peruuttamisesta peritään
käsittelykulua 10 euroa / peruutettava hyväksyntä.
HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia ostotarjoukselle ja siihen liittyvän
materiaalin jakelulle. Ostotarjousta koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa
valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi
muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai
tarjouspyyntöä ostaa osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai
tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Ostotarjoukseen osallistuvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot
näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.
Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole S-Pankki Oy:n antama yksilöllinen sijoitusneuvo
tai suositus eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa.

LISÄTIETOJA
Ostotarjoukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76
5800 (ma-to 9.00-20.00, pe 9.00-18.00) 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). Lisätietoja
ostotarjouksesta ja sen ehdoista on saatavilla ostotarjous.mehilainen.fi.

Ystävällisin terveisin,
FIM Arvopaperipalvelut

