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Q&A ostotarjous Caverionin osakkeenomistajille 
 

• Kysymys: Olen jo hyväksynyt North Holdings 3:n ostotarjouksen – onko minun mahdollista peruuttaa 
hyväksyntäni? 

• Vastaus: Caverionin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä (mukaan 
lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu tarjousaika) peruuttaa antamansa North Holdings 3:n 
ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes North Holdings 3 on ilmoittanut kaikkien 
toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun North Holdings 3 on luopunut niistä eli kunnes North 
Holdings 3 on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua 
ostotarjouksen hyväksymistä osakkeista ei ole enää mahdollista peruuttaa, paitsi mikäli kolmas taho 
julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen osakkeista ennen osakkeita koskevien toteutuskauppojen 
toteuttamista 
 
North Holdings 3:n ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen 
peruuttamisilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksyntä toimitettiin. 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä 
hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 
 
Jos Caverionin osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa North Holdings 3:n ostotarjouksen 
hyväksynnän, myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan kolmen (3) suomalaisen pankkipäivän 
kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. 
 
Caverionin osakkeenomistaja, joka on pätevästi peruuttanut North Holdings 3:n ostotarjouksen 
hyväksyntänsä, voi hyväksyä ostotarjouksen uudelleen tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai 
keskeytetty jatkettu Tarjousaika). 
 

• Kysymys: Maksaako North Holdings 3:n ostotarjouksen hyväksynnän peruttaminen minulle jotain? 
• Vastaus: Caverionin osakkeenomistaja, joka peruuttaa ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on 

velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai 
hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta. Mikäli tarjousajan aikana julkistetaan kilpaileva 
tarjous ja jos ostotarjousta ei ole toteutettu, North Holdings 3 tai Nordea (järjestäjän roolissaan) ei 
tällaisessa tilanteessa peri maksuja osakkeenomistajilta, jotka peruvat hyväksyntänsä pätevästi. 

 

• Kysymys: Milloin North Holdings 3:n tarjousaika päättyy? 
• Vastaus: Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 24.11.2022. 28.2.2023 julkaistuun täydennysasiakirjaan 

sisältyvien uusien tietojen seurauksena North Holdings 3 on tiedottanut jatkavansa tarjousaikaa 
16.3.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jos tarjousaika 
päättyy ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Crayfish BidCo:n julkistaman korotetun tarjoushinnan 
vuoksi North Holdings 3 on tiedottanut, että se tulee arvioimaan Crayfish BidCo:n muutettua 
kilpailevaa ostotarjousta ja vaihtoehtojaan sekä tulee tiedottamaan päätöksistään hyvissä ajoin, minkä 
vuoksi se voi tarvittaessa pidentää tarjousaikaa edelleen. 

 
• Kysymys: Mistä saan lisätietoa North Holdings 3:n ostotarjouksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä 

ohjeista? 

• Vastaus: Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät uuden ilmoituksen ostotarjouksesta sekä 
siihen liittyvät menettelyohjeet niille tahoille, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear 
Finlandin ylläpitämään Caverionin osakasluetteloon. Niiden Caverionin osakkeenomistajien, jotka 
eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- 
tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Nordea Bank Oyj:hin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen 
caverion-offer@nordea.com, mistä tällaiset Caverionin osakkeenomistajat voivat saada tietoja 
ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä lähettämisestä. Osakkeenomistajia kehotetaan myös 
tutustumaan huolellisesti North Holdings 3:n tarjousasiakirjaan ja sen täydennyksiin. 
 

• Kysymys: Mistä saan lisätietoa North Holdings 3:n ostotarjouksesta ja Crayfish BidCo:n 
ostotarjouksesta? 

• Vastaus: Caverion tulee antamaan päivityksiä ostotarjousprosesseista pörssitiedotteiden kautta. 
Suosittelemme myös Caverionin osakkeenomistajia huolellisesti tutustumaan North Holdings 3:n 
24.11.2022 julkaisemaan tarjousasiakirjaan (täydennyksineen) ja Crayfish BidCo:n tarjousasiakirjaan 
(jota tullaan täydentämään aika ajoin), jonka Crayfish BidCo:n odotetaan julkaistavan noin 6.3.2023 
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sekä muihin North Holdings 3:n ja Crayfish BidCo:n julkaisemiin tietoihin ostotarjouksistaan, jotka 
sisältyvät verkkosivustoille https://caverion-offer.com/ ja https://superior-offer.com/. 
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