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TÄMÄN ESITYKSEN SISÄLTÖÄ EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, 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.

TÄMÄ ESITYS EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ ESITYS EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA 

MITÄÄN TÄSSÄ ESITYKSESSÄ 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.

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 Caverion Oyj:n osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverion Oyj:n (”Caverion”) yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Caverionin osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia 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 Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet“), ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään 

Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, alisteisena Kohdan 14d-1(d) poikkeukselle, 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 esitykseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu 

Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille 

samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä esitys, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa 

menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille. 

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa North Holdings 3 Oy (”Tarjouksentekijä”) ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain 

Ostotarjouksen julkistamisen 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 li iketoimina 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 Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa 

Caverionin 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 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 vero- ja muihin seuraamuksiin 

liittyen. 

Siltä osin kuin Ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain Osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Caverionin osakkeenomistajien oikeuksien 

toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Caverion ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä 

ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Caverionin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Caverionia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien 

rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Caverionin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Vastuuvapauslauseke
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Houkutteleva tarjous Caverionin

osakkeenomistajille

• Tarjousvastike 7,0 euroa osakkeelta käteisenä

• Sisältää markkinahintoihin verrattuna

merkittävän preemion, heijastaen Caverionin

potentiaalia

• Caverionin osakkeenomistajat voivat 

realisoida sijoituksensa yhtiössä 

houkuttelevalla preemiolla

• Caverion on viime aikoina pyrkinyt merkittävästi tehostamaan 

toimintaansa, ja vaikka nämä ponnistelut ovat tuottaneet 

myönteisiä tuloksia, vaatii täyden potentiaalin saavuttaminen 

kuitenkin suunnanmuutoksen.

• Yksityisessä omistuksessa Caverion pystyy parhaiten 

nopeuttamaan ja toteuttamaan strategisia aloitteita, joita 

tarvitaan sen pitkän aikavälin tuloksen kestävään 

parantamiseen.

• Konsortio tukee Caverionia täyden potentiaalin

saavuttamisessa, huolimatta heikentyvien makro- ja

markkinaolosuhteiden aiheuttamasta kasvaneesta riskistä.
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Ainutlaatuinen sijoittajaryhmä

*Tämän esityksen päivämääränä. Pois lukien Caverionin hallussa olevat osakkeet. Caverionin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 138 920 092, joista 136 472 645 on ulkona 

olevia osakkeita ja 2 447 447 yhtiön hallussa olevia osakkeita. Antti Herlin, Security Trading ja Hisra Consulting and Finance Oy, jonka omistaa kokonaan Security Trading, yhdessä 

omistavat yhteensä 21 054 392 osaketta, Fennogens omistaa suoraan 14 169 850 osaketta ja Corbis omistaa suoraan 1 739 412 osaketta.

• Yksi kokeneimmista ja menestyneimmistä 

pääomasijoitusyhtiöistä maailmanlaajuisesti

• Lukuisia menestyksekkäitä ja arvoa 

kasvattavia investointeja ja irtautumisia 

Pohjoismaissa, yhdistäen pitkän aikavälin 

näkökulman ja teollisen asiantuntemuksen ja 

jolla on vahvaa näyttöä yritysten 

menestyksekkäästä kehittämisestä 

yksityisomistuksessa

Bain Capital, Security Trading, Fennogens Investments ja Corbis muodostavat konsortion 

ostotarjouksen tekemistä varten. Pitkäaikaisten keskeisten osakkeenomistajien merkittävä 

osallistuminen konsortioon pitää yllä Caverionin kulttuurin ja historian jatkuvuutta, hyödyntäen heidän 

ymmärrystään ja näkemystään yhtiöstä ja sen kehityspotentiaalista 

• Security Trading on Antti Herlinin 

perheen omistama sijoitusyhtiö

• Security Trading yhdessä Antti Herlinin 

kanssa omistaa suoraan ja välillisesti 

noin 15,43 % Caverionin osakkeista ja 

äänistä*

• Caverionin pitkäaikainen keskeinen

osakkeenomistaja, aktiivinen osallistuja

Security Trading 

• Fennogens on Georg Ehrnroothin, Henrik 

Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin

perheiden omistama sijoitusyhtiö

• Corbis on Henrik Ehrnroothin perheen 

omistama sijoitusyhtiö

• Fennogens Investments omistaa noin

10,38 % ja Corbis noin 1,27 % Caverionin

osakkeista ja äänistä*

• Caverionin pitkäaikaisia keskeisiä

osakkeenomistajia, aktiivisia osallistujia

Fennogens 

Investments and Corbis
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Hallituksen näkemys ostotarjouksesta

Caverionin johto ja työntekijät ovat viime vuosina vahvistaneet yhtiön 

kannattavuutta asteittain vuosi vuodelta. Toukokuussa tänä vuonna 

julkistimme päivitetyn strategiamme ja tavoitteet vuoden 2025 

loppuun asti, keskittyen kestävään ja vastuulliseen kasvuun. Olen 

ylpeä omistautuneista työntekijöistämme, jotka tuottavat 

korkealaatuista palvelua asiakkaillemme. Investointimme osaavaan 

henkilöstöömme sekä digitaalisiin innovaatioihin ja 

energianhallintaratkaisuihin mahdollistavat toimialamme etujoukoissa 

pysymisen. Konsortion osoittama kiinnostus osoittaa strategiamme 

merkityksellisyyden. 

Hallitus kuitenkin huomioi myös, että liiketoiminnan täyden 

potentiaalin toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan 

jatkuvaa työtä. Nykyinen sosiopoliittinen ja makrotaloudellinen 

ympäristö voi kuitenkin luoda useita epävarmuustekijöitä. 

Tarjous sisältää merkittävän preemion Caverionin osakkeen 

markkinahintaan ja on kohtuullinen osakkeenomistajillemme, 

huomioiden pitkän aikavälin näkymämme ja tavoitteemme yllä 

mainittujen riskien vuoksi.
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Caverionin hallituksen suositus osakkeenomistajille

• Caverionin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana 

yksimielisesti päättänyt suositella Caverionin osakkeenomistajille ostotarjouksen 

hyväksymistä. 

• Caverionin hallitus sai Caverionin yksinoikeudella toimivalta taloudelliselta neuvonantajalta Bank 

of America DAC, Stockholm branchilta (”BofA Securities”) 3.11.2022 päivätyn lausunnon, jonka 

mukaan, kyseisen lausunnon päivämääränä, Osakkeiden haltijoille (muille kuin Security 

Tradingille, Fennogensille ja Corbikselle sekä kunkin näistä lähipiirille) Ostotarjouksen mukaan 

maksettava Tarjousvastike oli taloudellisessa mielessä kohtuullinen Osakkeiden haltijoille. 

Lausunto perustui tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä 

tehtyyn tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, mitkä on kuvattu tarkemmin kyseisessä 

lausunnossa. BofA Securitiesin lausunto annettiin Caverionin hallituksen käyttöön ja 

hyödynnettäväksi, eikä se muodosta suositusta siitä, miten Osakkeiden haltijoiden tulisi toimia 

Ostotarjouksen tai minkään siihen liittyvän asian yhteydessä. Lausunto tullaan liittämään 

kokonaisuudessaan Caverionin hallituksen lausuntoon.

• Hallituksen lausunto ostotarjouksesta julkistetaan ennen tarjousajan alkamista.
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Ostotarjous kaikista

Caverionin osakkeista

1Nämä sitoumukset voidaan irtisanoa muun muassa siinä tapauksessa, että tarjouksentekijä vetäytyy ostotarjouksen 

toteuttamisesta, tai mikäli kolmas osapuoli julkistaa kilpailevan tarjouksen, jonka vastike on vähintään 7,70 euroa osakkeelta, 

eikä tarjouksentekijä vastaa kilpailevan tarjouksen vastikkeeseen tai ylitä sitä tietyn ajan kuluessa.

Bain Capital, Security Trading, Fennogens

Investments ja Corbis muodostavat konsortion, 

North Holdings 3 Oy:n, ja julkistavat 

vapaaehtoisen suositellun julkisen 

käteisostotarjouksen kaikista Caverionin 

osakkeista

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Mandatum 

Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 

Varma, jotka yhdessä edustavat noin 15,4 % kaikista Caverionin 

ulkona olevista osakkeista ja äänistä, sekä Antti Herlin, Hisra 

Consulting and Finance Oy sekä Autumn Spirit Oü, jotka eivät 

ole osa konsortiota, mutta ovat konsortion jäsenten lähipiiriin 

kuuluvia tahoja, ja jotka yhdessä edustavat noin 0,5 % kaikista 

Caverionin ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen.1

• Yhdessä konsortion omistamien osakkeiden kanssa 

ostotarjouksen tukemiseksi annetut peruuttamattomat 

sitoumukset edustavat yhteensä noin 42,5 % kaikista ulkona 

olevista Caverionin osakkeista ja äänistä.

• Konsortio pyrkii saamaan haltuunsa yli 90 % Caverionin 

osakkeista ja äänistä. (tarjouksentekijä saattaa luopua 

vaatimasta ehtojen täyttymistä).

• Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen 

viranomaishyväksynnöille, jotka odotetaan saatavan vuoden 

2023 ensimmäisen vuosineljänneksen] aikana

Caverionille

• Mahdollisuus parantaa pitkän aikavälin 

suorituskykyä kestävällä tavalla, 

merkittävien taloudellisten resurssien ja 

teollisen asiantuntemuksen tukemana

• Ostotarjouksen toteuttamisella ei 

merkittäviä välittömiä vaikutuksia 

Caverionin liiketoimintaan tai johdon tai 

työntekijöiden asemaan. 

Caverionin osakkeenomistajille

• tilaisuus realisoida sijoituksensa 

yhtiössä houkuttelevalla 

arvostustasolla, kantamatta edelleen 

strategian toteuttamiseen ja 

markkinakehitykseen liittyvää riskiä
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Houkutteleva tarjousvastike

*ottamatta huomioon Caverionin hallussa olevaa 2 447 447 omaa osaketta

Caverionin osakkeiden 

yhteenlaskettu arvo 

ostotarjouksen mukaan noin*

Tarjousvastike käteisenä 

jokaisesta Caverionin 

osakkeesta

EUR 7,00

EUR 955,3M verrattuna 46,9 euroon, eli Caverionin osakkeen 

päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 2.11.2022, eli 

viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi 

edeltävänä kaupankäyntipäivänä

verrattuna 4,71 euroon, eli Caverionin osakkeen 

kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä 

välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista

verrattuna 46,7 euroon, eli Caverionin osakkeen 

kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä 

painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä 

välittömästi ennen ostotarjouksen julkistamista

49,3 %

48,6 %

49,9 %

Tarjousvastike sisältää preemion, 

joka on noin
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Parannamme yhdessä Caverionin pitkän 

aikavälin tulosta

Yksityisomistuksessa Caverionin

• on mahdollista nopeuttaa ja toteuttaa strategisia 

aloitteita, joita tarvitaan sen pitkän aikavälin 

tuloksen kestävään parantamiseen

• on mahdollista toteuttaa kunnianhimoista 

investointiohjelmaa orgaanisilla hankkeilla 

sekä synergiavaikutteisten liiketoimintojen 

hankintaa, taloudellisen ja geopoliittisen 

epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta

• johto voi kiinnittää täyden huomionsa 

liiketoimintaan ilman neljännesvuosittaisen 

tulossyklin ja julkisen markkinan asettamia 

rajoitteita

Konsortio

• aikoo investoida merkittävästi aikaa ja pääomaa

tukeakseen Caverionin pitkän aikavälin kehitystä 

• omaa hyvät valmiudet tukea yhtiön muutosta 

tukenaan Bain Capitalin merkittävä kokemus 

alalla sekä omaleimainen lähestymistapa 

sijoituksiin

• pitää yllä Caverionin kulttuurin ja historian 

jatkuvuutta pitkäaikaisten keskeisten 

osakkeenomistajien merkittävän osallistumisen 

myötä, hyödyntäen heidän ymmärrystään ja 

näkemystään yhtiöstä ja sen kehityspotentiaalista 

Konsortio aikoo tukea Caverionia, sen johtoa ja työntekijöitä keskittyen kestävään ja 

vastuulliseen kasvuun asiakkaiden, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien eduksi.
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Bain Capitalilta pitkän aikavälin näkökulmaa 

ja asiantuntemusta 

Yksi kokeneimmista ja menestyneimmistä 

pääomasijoitusyhtiöistä 

maailmanlaajuisesti, työllistäen yli 620 

sijoitusalan ammattilaista Euroopassa, 

Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa

Bain Capital pystyy yhdistämään pitkän 

aikavälin näkökulman ja teollisen 

asiantuntemuksen, ja sillä on vahvaa 

näyttöä yritysten menestyksekkäästä 

kehittämisestä

Lukuisia menestyksekkäitä ja arvoa 

kasvattavia investointeja ja irtautumisia 

Pohjoismaissa yli vuosikymmenen ajalta

Bain Capitalin ytimessä on sijoittaa ja 

osallistua liiketoimintaan sekä vaikuttaa 

positiivisesti ja kestävästi yhtiöihin, 

yhteisöihin ja ympäristöön
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72,92%

15,43%

10,38%
1,27% Muut

Security Trading (2

Fennogens Investments SA

Corbis SA

Rahoitus ja omistuksen

odotettu muutos

1 Tämän esityksen päivämääränä. 2Antti Herlin, Security Trading ja Hisra Consulting and Finance Oy, jonka omistaa kokonaan Security Trading, yhdessä omistavat noin 15,43 prosenttia Caverionin osakkeista ja äänistä. 3Tuleva omistus on epäsuoraa North 

Holdings 3 Oy:n kautta. Odotetut osuudet ovat alisteisia ennalta sovittujen Security Tradingin, Fennogens Investmentsin ja Corbisin sekä mahdollisen Goldman Sachs Asset Managementin yhteissijoituksen uudelleensijoitusten enimmäismäärien oikaisuille. 

Mikäli Goldman Sachs Asset Management tekee oman pääoman ehtoisen sijoituksen, on odotettavissa, että välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Goldman Sachs Asset Management omistaa noin 6–7 prosenttia. Goldman Sachs Asset 

Managementin omistajuus on ainoastaan osa rahoituspakettia.

72,92%

15,43%

10,38%
1,27%

Bain Capital

Security Trading Oy

Fennogens Investments SA

Corbis SA

Caverionin nykyinen omistus1

Odotettu tuleva omistus3 tarjouksen päättymisen jälkeen

Rahoitus

• Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen 

saamiselle

• Tarjouksentekijä North Holdings 3 Oy on 

saanut oman ja vieraan pääoman 

sitoumukset ostotarjouksen toteuttamisen ja 

mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn 

rahoittamiseksi
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Alustava aikataulu

Tarjousasiakirja

odotetaan julkaistavan

arviolta

Tarjousajan odotetaan

alkavan arviolta

Tarjousajan

odotetaan päättyvän

arviolta

Ostotarjouksen

odotetaan toteutuvan

Q1, 202323.11.2022 12.1.202324.11.2022
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Ostotarjous lyhyesti

North Holdings 3 Oy on julkistanut

vapaaehtoisen suositellun julkisen

käteisostotarjouksen kaikista Caverionin

liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista

osakkeista

• Järjestely edesauttaa Caverionin laajamittaisen 

muutoksen toteuttamista, jonka tarkoituksena on 

parantaa yhtiön pitkän aikavälin suorituskykyä 

kestävällä tavalla, tukena konsortion merkittävät 

taloudelliset resurssit ja teollinen asiantuntemus 

sekä yksityisomistuksessa toimimisen edut

• Tarjousvastike käteisenä jokaisesta osakkeesta 

on EUR 7,00, tarjoten Caverionin 

osakkeenomistajille tilaisuuden realisoida 

sijoituksensa yhtiössä houkuttelevalla 

arvostustasolla

• Yhdessä konsortion omistamien osakkeiden 

kanssa ostotarjouksen tukemiseksi annetut 

peruuttamattomat sitoumukset edustavat 

yhteensä noin 42,5 % kaikista ulkona olevista 

Caverionin osakkeista ja äänistä.

• Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen 

tiettyjen tavanomaisten edellytysten 

täyttymiselle, kuten että tarjouksentekijä saa 

haltuunsa yli 90 % Caverionin osakkeista ja 

äänistä, jollei tarjouksentekijä luovu 

vaatimasta edellytyksien täyttymistä

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, jotka 

yhdessä edustavat noin 15,4 % kaikista 

Caverionin ulkona olevista osakkeista ja äänistä, 

sekä Antti Herlin, Hisra Consulting and Finance 

Oy sekä Autumn Spirit Oü, jotka eivät ole osa 

Konsortiota, mutta ovat konsortion jäsenten 

lähipiiriin kuuluvia tahoja, ja jotka yhdessä 

edustavat noin 0,5 % kaikista Caverionin ulkona 

olevista osakkeista ja äänistä, ovat 

peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään 

ostotarjouksen1.

1Katso alaviite kalvolla 8 
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