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 11.5.2021 

TÄYDENNYSASIAKIRJA PPG INDUSTRIES, INC.:IN 14.1.2021 PÄIVÄTTYYN 

TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA 

KAIKISTA TIKKURILA OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN 

TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, SEN TÄYDENNYKSIÄ JA 

OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ 

NIITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOLLA SE 

OLISI LAINVASTAISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA, POSTILLA, TELEFAKSILLA, 

SÄHKÖPOSTILLA TAI PUHELIMELLA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN 

EIKÄ VÄLILLISESTI EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA SAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA LEVITTÄÄ 

AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA 

HONGKONGISSA (”HONGKONG”), JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA 

TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA SE OLISI LAINVASTAISTA. 

PPG Industries, Inc. (“Tarjouksentekijä” tai “PPG”) ja Tikkurila Oyj (“Yhtiö” tai “Tikkurila”) ovat 18.12.2020 

allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jota muutettiin 5.1.2021 ja 4.2.2021 (“Yhdistymissopimus”), ja jonka 

mukaan PPG on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen lasketuista ja 

ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet” tai kukin erikseen “Osake”) (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 15.1.2021 

julkaissut Ostotarjousta koskevan 14.1.2021 päivätyn tarjousasiakirjan sekä 11.2.2021, 17.2.2021, 10.3.2021, 

16.3.2021, 17.3.2021, 31.3.2021, 19.4.2021 ja 3.5.2021 julkaissut 10.2.2021, 16.2.2021, 9.3.2021, 15.3.2021, 

17.3.2021, 30.3.2021, 16.4.2021 ja 30.4.2021 päivätyt Ostotarjouksen täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja näiden 

täydennysasiakirjojen mukaisesti muutettuna “Tarjousasiakirja”). Ostotarjous alkoi 15.1.2021.  

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen 

“Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 11 §:n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tämän asiakirjan 

(“Täydennysasiakirja”) tiedoilla: 

Yksi Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä on sen ehdoissa esitetyn mukaisesti viranomaishyväksynnän saaminen 

Venäjän kilpailuviranomaiselta FAS:ilta (Federal Antimonopoly Service of Russia). Tarjouksentekijä tiedotti 

10.5.2021, että se on päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa toistaiseksi voimassa olevana, koska hyväksyntää 

Tikkurilan Osakkeiden hankinnalle Venäjän kilpailuviranomaiselta FAS:ilta ei odoteta saavan nykyisen tarjousajan 

päättymiseen mennessä. Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun tarjousajan ilmoittamalla päätöksestä ja uudesta 

päättymispäivästä vähintään kaksi viikkoa ennen jatketun tarjousajan päättymistä. 

Tämän johdosta Tarjouksentekijä muuttaa Tarjousasiakirjan seuraavia kohtia seuraavasti: 

Kansisivun kuudes kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja 

yliviivattu): 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 15.1.2021 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja jatkuu toistaiseksi voimassa 

olevana päättyy 11.5.2021 kello 16.00 (Suomen aikaa) (“Tarjousaika”, pitäen sisällään myös mahdolliset 

Tarjousajan pidennykset tai keskeytykset). Tarjouksentekijä pidättää oikeuden Tarjousajan jatkamiseen tai 

keskeyttämiseen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.  
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Jakson “Eräitä tärkeitä päivämääriä” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu 

sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä eräitä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei Tarjousaikaa jatketa 

tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien sekä säännösten mukaisesti: 

18.12.2020 Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen; 

 

5.1.2021                               Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa alkuperäistä   

                                                          tarjousvastiketta; 

 

14.1.2021   Ostotarjouksen ehtojen julkistus; 

 

15.1.2021   Tarjousasiakirja saatavilla; 

 

15.1.2021   Tarjousaika alkaa; 

 

4.2.2021                                      Tarjouksentekijä julkisti päätöksensä korottaa tarjousvastiketta sekä 

muut Yhdistymissopimuksen muutokset; 

11.5.2021 

Vahvistetaan myöhemmin Tarjouksentekijä julkistaa Tarjousajan päättymispäivän vähintään 

kaksi viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Tarjousaika 

päättyy tällöin aikaisintaan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä 

Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti, 

siinä laajuudessa kuin on tarpeen Toteuttamisedellytysten (kuten 

määritelty jäljempänä) täyttämiseksi, edellyttäen että Yhtiön 

liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan, kuten 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetaan; 

 

12.5.2021 (alustava) 

Vahvistetaan myöhemmin Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus; 

 

17.5.2021 (alustava) 

Vahvistetaan myöhemmin Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus; ja 

 

8.5.2021 (alustava) 

Vahvistetaan myöhemmin Tarjousvastikkeen maksaminen. 

 

Kohdan 4.3 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Tarjousaika”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti 

(muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 15.1.2021 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja jatkuu toistaiseksi voimassa 

olevana päättyy 11.5.2021 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua 

tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (“Tarjousaika”, pitäen sisällään myös mahdolliset 

Tarjousajan pidennykset tai keskeytykset). Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun Tarjousajan 

ilmoittamalla päätöksestä ja uudesta päättymispäivästä vähintään kaksi viikkoa ennen jatketun 

Tarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen hyväksyntä on vastaanotettava jäljempänä olevan kohdan “─ 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely” mukaisesti ennen Tarjousajan päättymistä.  
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Kohdan 4.10 (“Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen toteuttaminen”) ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Tikkurilan osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi 

hyväksyneet Ostotarjouksen ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, viimeistään Tarjousajan 

päättymistä seuraavana neljäntenä (4.) pankkipäivänä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 

Tarjousaika) (“Toteuttamispäivä”), jonka odotetaan olevan 18.5.2021. Mikäli mahdollista, Osakkeiden 

toteutuskaupat tapahtuvat Nasdaq Helsingissä edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sallittua Nasdaq 

Helsingin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa toteutuskaupat 

tapahtuvat muualla kuin Nasdaq Helsingissä. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteuttamispäivänä 

(“Selvityspäivä”), jonka odotetaan olevan 18.5.2021. 

 

 

Asiakirjojen saatavuus 

 

Suomenkielinen Tarjousasiakirja sekä Täydennysasiakirja ja niiden englanninkieliset käännökset ovat saatavilla 

Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 12.5.2021 alkaen. Tarjousasiakirjan ja 

Täydennysasiakirjan suomenkielinen sähköinen versio on saatavilla 12.5.2021 alkaen internetissä osoitteissa 

https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/ostotarjous-tikkurilan-osakkeista ja https://www.danskebank.fi/tikkurila 

sekä https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/. Tarjousasiakirjan ja Täydennysasiakirjan englanninkielinen sähköinen 

käännös on saatavilla 12.5.2021 alkaen internetissä osoitteissa https://www.tikkurilagroup.com/investors/tender-

offer-all-shares ja https://www.danskebank.fi/tikkurila-en sekä  https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/. 

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä Täydennysasiakirjasta, mutta ei vastaa siinä esitettyjen 

tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 11/02.05.05/2021. 

Täydennysasiakirja on saatavilla myös englanninkielisenä käännöksenä. Mikäli Täydennysasiakirjan kieliversioiden 

välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.  

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa  

Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain 

arvopaperipörssissä ja että Tikkurilaa 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 Tikkurilan, 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, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) 

mukaisten “Tier II” -ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen 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 Täydennysasiakirjaan mahdollisesti sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa 

soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden 

tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Yhtiön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille 

samoin ehdoin kuin kaikille muille Yhtiön osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja 

välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain 

Ostotarjousta koskevan 18.12.2020 julkistetun pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon 

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

mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa 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 

https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/ostotarjous-tikkurilan-osakkeista
https://www.danskebank.fi/tikkurila
https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/
https://www.tikkurilagroup.com/investors/tender-offer-all-shares
https://www.tikkurilagroup.com/investors/tender-offer-all-shares
https://www.danskebank.fi/tikkurila-en
https://tenderoffer-tikkurila.ppg.com/
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sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Tikkurilan osakkeenomistajat 

Yhdysvalloissa. Ostoja ei toteuteta Ostotarjouksen ulkopuolella Yhdysvalloissa Tarjouksentekijän toimesta tai sen 

puolesta. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Yhtiön 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 tässä Täydennysasiakirjassa annettujen tietojen 

riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 

Yhdysvalloissa. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla 

Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja 

muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään 

riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin 

liittyen. 

Yhtiön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain 

liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Yhtiö on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa 

tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön osakkeenomistajat eivät 

välttämättä voi haastaa Yhtiötä tai sen toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion 

arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden 

pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

 

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. 

Tiedotusasiamiehen palvelut 

 

Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen, tai jotka 

tarvitsevat kopioita Ostotarjoukseen liittyvistä asiakirjoista tai tarvitsevat apua Osakkeidensa tarjoamisessa, tulee ottaa 

yhteyttä D.F.King Co., Inc.,:iin, Ostotarjouksen tiedotusasiamieheen, jollakin alla olevista tavoista. Palvelu on 

saatavilla englanninkielellä. 

 

Euroopassa:                     Yhdysvalloissa: 

 

D.F. King Ltd     D.F. King & Co., Inc. 

65 Gresham Street    58 Wall Street, 22nd Floor 

London EC2V 7NQ    New York, NY 10005 
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Yhdistynyt Kuningaskunta    Yhdysvallat 

Puh: +44 20 7920 9700    Puh: +1 877 732 3613 (maksuton Yhdysvalloissa) 

Sähköposti: Tikkurila@dfking.com   Puh: +1 212 771 1133 (vastapuhelu) 

      Sähköposti: Tikkurila@dfking.com 

 

Tikkurilan osakkeenomistajien, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua Ostotarjoukseen liittyen suomenkielellä, 

tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen 

sivuliikkeeseen Tarjousasiakirjan kohdan “Ostotarjouksen ehdot ─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” mukaisesti. 
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