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JUSSI CAPITAL OY JULKISTAA VELVOLLISUUDEN TEHDÄ PAKOLLINEN OSTOTARJOUS
SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Jussi Capital Oy (”Jussi Capital”) hankki 7.4.2014 omistukseensa 28.500.829 Sievi Capital
Oyj:n (”Sievi Capital” tai ”Yhtiö”) osaketta osakevaihdolla. Tämän seurauksena Jussi Capitalin
omistusosuus Sievi Capitalissa nousi 30.400.829 osakkeeseen, mikä vastaa 50,07 prosenttia
kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Mikäli Sievi Capitalin hallussa olevia omia
osakkeita ei oteta huomioon, vastaavat Jussi Capitalin omistamat osakkeet 52,63 prosenttia
Sievi Capitalin osakekannasta ja äänimäärästä. Osakehankinnan seurauksena Jussi Capitalille
syntyi AML 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista
Sievi Capitalin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
Sievi Capitalin osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 18,01 prosenttia Yhtiön ulkona olevista
osakkeista (17,13 prosenttia kaikista osakkeista), ovat antaneet peruuttamattoman ja
ehdottoman sitoumuksen Ostotarjouksen hyväksymisestä.
Pakollisessa ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike tulee olemaan 1,44 euroa jokaisesta
Sievi Capitalin osakkeesta, mikä vastaa korkeinta Jussi Capitalin Sievi Capitalin osakkeesta
maksamaa hintaa tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kuuden kuukauden
ajanjaksona. Hinta vastaa 18 prosentin preemiota suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin
pörssissä perjantaina 4.4.2014.
Yhtiön hallitus on esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.4.2014, että 2013 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,05 euroa/osake eli yhteensä 2.888.272 euroa. Esityksen
mukaan osinko maksetaan Yhtiön osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 11.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja
osingon maksupäivä on 23.4.2014. Mikäli osingosta päätetään Yhtiön hallituksen esityksen
mukaisesti, kyseinen osinko maksetaan Yhtiön osakkeenomistajille osingonjaon
täsmäytyspäivän 11.4.2014 tilanteen mukaan ja osinko on siten otettu huomioon
Tarjoushinnassa.
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n mukaan pakollinen ostotarjous tulee julkistaa
kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä eli viimeistään 7.5.2014. Jussi
Capitalin pyrkimys on aloittaa tarjousaika välittömästi Finanssivalvonnan hyväksyttyä
ostotarjousasiakirjan, arviolta viikolla 16.
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Jussi Capitalin taloudellisena neuvonantajana ostotarjouksessa toimii Nordea Investment
Banking ja juridisena neuvonantajana Asianajotoimisto Borenius Oy.
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