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EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  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.

Crayfish BidCo Oy aloittaa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n
osakkeista 8.3.2023

Crayfish  BidCo  Oy  (”Tarjouksentekijä”),  Triton Fund  V:n muodostavien  yhteisöjen  (yhdessä  ”Triton”)
epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen
julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n  (”Caverion”  tai  ”Yhtiö”)  liikkeeseen lasketuista ja
ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Osakkeet” tai
kukin erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä tiedotti 24.2.2023 parantaneensa Ostotarjousta
korottamalla sen mukaisen tarjousvastikkeen 8,95 euroon käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (“Tarjousvastike”).

Tarjouksentekijä on  tiedottanut  tänään,  että  Finanssivalvonta  on  hyväksynyt  Ostotarjousta  koskevan
tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”).  Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 8.3.2023 klo 9.30 (Suomen
aikaa)  ja  päättyy  17.5.2023 klo  16.00  (Suomen aikaa),  ellei  hyväksymisaikaa  jatketa  tai  keskeytetä
(”Tarjousaika”).  Mikäli  vaadittavia viranomaishyväksyntöjä ei  ole saatu ennen alkuperäisen Tarjousajan
päättymistä, Tarjouksentekijä aikoo Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti
ja niiden asettamissa puitteissa jatkaa alkuperäistä Tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten
täyttämiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2023 kolmannen tai neljännen
vuosineljänneksen aikana. Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta ilmoitetaan pörssitiedotteella niin pian
kuin käytännössä mahdollista.

Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 7.3.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-
offer.com/fi  ja  www.danskebank.fi/caverion.  Tarjousasiakirjan englanninkielinen  käännös  on  saatavilla
7.3.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-offer.com ja www.danskebank.fi/caverion-en.

Ostotarjouksen mukainen Tarjousvastike on 8,95 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta,  jonka osalta
Ostotarjous on pätevästi  hyväksytty. Tarjousvastike on määritelty  136 472 645 liikkeeseen lasketun ja
ulkona  olevan  Osakkeen  perusteella.  Mikäli  Yhtiö  korottaa  liikkeeseen  laskettujen  ja  ulkona  olevien
Osakkeiden määrää Tarjousasiakirjan päivämäärän mukaisesta uuden osakeannin, uudelleen luokittelun,
osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan järjestelyn
seurauksena, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta omaisuutta
osakkeenomistajilleen,  tai  mikäli  täsmäytyspäivä  minkä  tahansa  edellä  mainitun  osalta  on  ennen
toteutuskauppojen selvittämistä (joko Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan aikana tai jälkeen),
Tarjouksentekijän  maksettavaksi  tulevaa  Tarjousvastiketta  alennetaan  vastaavasti  euro  eurosta  -
periaatteella.  Caverion  ilmoitti  9.2.2023  tilinpäätöstiedotteensa  yhteydessä,  että  Caverionin  hallitus
ehdottaa 27.3.2023 pidettävälle Caverionin varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin
osinkoa  0,20  euroa  Osakkeelta.  Jos  Caverion  jakaisi  osinkoa  0,20  euroa  Osakkeelta  ja  tällaisen



osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi ennen Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvittämistä, Tarjousvastike
sellaisten Osakkeiden osalta,  joiden toteutuskaupat  selvitetään kyseisen täsmäytyspäivän jälkeen,  olisi
8,75 euroa Osakkeelta.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun
Tarjouksentekijä  julkistaa  Ostotarjouksen  lopullisen  tuloksen,  mukaan  lukien  muun  muassa,  että
yrityskauppavalvontaan liittyvä hyväksyntä ja kaikki muut tarvittavat viranomaishyväksynnät on saatu ja
että Ostotarjous on pätevästi  hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta,  jotka yhdessä Tarjouksentekijän
ennen  Tarjousaikaa tai  sen  aikana  muutoin  hankkimien  minkä  tahansa  muiden  Osakkeiden  kanssa,
edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia ulkona olevista Osakkeista ja äänioikeuksista
Yhtiössä laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti.

Useimpien  suomalaisten  tilinhoitajien  odotetaan  lähettävän  ilmoituksen  Ostotarjouksesta  sekä  siihen
liittyvät  menettelyohjeet  niille  tahoille,  jotka  on  merkitty  osakkeenomistajina  Euroclear  Finland  Oy:n
ylläpitämään Caverionin osakasluetteloon. Niiden Caverionin osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilin- tai
varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa ja
toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen (”Danske Bank”) lähettämällä sähköpostiviestin
osoitteeseen caverion-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Caverionin osakkeenomistajat voivat saada
tietoja Ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä lähettämisestä, tai, mikäli tällaiset osakkeenomistajat asuvat
tai oleskelevat Yhdysvalloissa, he voivat olla yhteydessä välittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot.

Niiden Caverionin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä
Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tarjouksentekijä ei  lähetä  hyväksymislomaketta  tai  mitään  muita  Ostotarjoukseen  liittyviä  asiakirjoja
tällaisille Caverionin osakkeenomistajille.

Caverionin  osakasluetteloon  merkityn  Caverionin  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  hyväksyä
Ostotarjouksen,  tulee  toimittaa  asianmukaisesti  täytetty  ja  allekirjoitettu  hyväksymislomake  arvo-
osuustiliään  hoitavalle  tilinhoitajalle  tilinhoitajan  antamien  ohjeiden  mukaisesti  ja  tämän  asettaman
aikarajan  kuluessa,  joka  voi  päättyä  aikaisemmin  kuin  Tarjousaika tai,  jos  kyseinen  tilinhoitaja  ei
vastaanota  hyväksymisilmoituksia,  tällainen  osakkeenomistaja  voi  ottaa  yhteyttä  ensisijaisesti  omaan
pankkiinsa  hyväksyäkseen  Ostotarjouksen  omistamiensa  Osakkeiden  osalta,  tai  toissijaisesti  Danske
Bankiin  lähettämällä  sähköpostiviestin  osoitteeseen  caverion-offer@danskebank.com  saadakseen
lisätietoja.  Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hylätä tai  hyväksyä, harkintansa mukaan, minkä tahansa
hyväksynnän, joka on toimitettu Tarjousajan ulkopuolella tai joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti.
Tarjouksentekijä voi  harkintansa  mukaan  hylätä  myös  sellaisen  hyväksynnän,  joka  koskee  vain  osaa
samalla arvo-osuustilillä olevista Osakkeista.

Ostotarjouksen  alustava  tulos  julkistetaan  arviolta  Tarjousajan (mukaan  lukien  mahdollinen  jatkettu  tai
keskeytetty  Tarjousaika)  päättymistä  seuraavana  ensimmäisenä  (1.)  suomalaisena  pankkipäivänä.
Alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaanko Ostotarjous sillä edellytyksellä, että
toteuttamisedellytykset  ovat  edelleen täyttyneitä  tai  niistä  luovutaan Ostotarjouksen lopullisen  tuloksen
julkistuspäivänä  ja  jatketaanko  Tarjousaikaa.  Ostotarjouksen  lopullinen  tulos  julkistetaan  arviolta
viimeistään  Tarjousajan (mukaan  lukien  mahdollinen  jatkettu  tai  keskeytetty  Tarjousaika) päättymistä
seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä
vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä
hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hankkia lisää Osakkeita ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai
sen  jälkeen  (mukaan  lukien  mahdollinen  jatkettu  tarjousaika  ja  mahdollinen  jälkikäteinen  tarjousaika)
julkisessa  kaupankäynnissä  Nasdaq  Helsingissä  tai  muutoin  ja  aikoo  tällä  hetkellä  pyrkiä  jatkamaan
Osakkeiden hankintoja mahdollisimman pian.

Tarjouksentekijän  7.3.2023  päivättyyn  pörssitiedotteeseen  sisältyvät  Ostotarjouksen  ehdot  ovat
kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (Liite 1).

Danske  Bank  A/S,  Suomen  sivuliike  ja  Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  toimivat  Tarjouksentekijän
taloudellisina  neuvonantajina  Ostotarjouksen  yhteydessä.  Danske  Bank  A/S,  Suomen  sivuliike  toimii
Ostotarjouksen järjestäjänä. Avance Asianajotoimisto Oy toimii johtavana oikeudellisena neuvonantajana ja
Dentons  UK  and  Middle  East  LLP  oikeudellisena  neuvonantajana  Yhdysvaltain  ja  Yhdistyneen
kuningaskunnan arvopaperilainsäädäntöjen osalta Ostotarjouksen yhteydessä.

Tietoa Caverionista

Caverion  on  Suomen  lakien  mukaan  perustettu  julkinen  osakeyhtiö,  jonka  osake  on  listattu  Nasdaq
Helsingin  päälistalla.  Caverion  on  Pohjois-  ja  Keski-Euroopassa  toimiva  älykkäiden  ja  kestävien



rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion
tarjoaa  osaamistaan  rakennusten,  infrastruktuurin,  teollisuuslaitosten  ja  teollisten  prosessien  koko
elinkaaren  ajan:  hankekehityksestä  projekteihin,  tekniseen  huoltoon  ja  kunnossapitoon,
kiinteistöjohtamiseen  sekä  asiantuntijapalveluihin.  Vuoden 2022  joulukuun  lopussa  Caverion-konsernin
palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ  TIEDOTETTA EI  SAA  JULKAISTA TAI  MUUTOIN  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  TIEDOTE  EI  OLE  TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ  SELLAISENAAN  MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA 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.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN,  NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA
OSTOTARJOUSKOODIN  MUKAISESTI,  JA  TÄSSÄ  ESITETTY  INFORMAATIO  EI  VÄLTTÄMÄTTÄ
VASTAA SITÄ,  MITÄ  SE  OLISI  OLLUT,  JOS  TÄMÄ  TIEDOTE  OLISI  VALMISTELTU SUOMEN
ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverionin  yhdysvaltalaisille  osakkeenomistajille  ilmoitetaan,  että  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, 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  pörssitiedotteeseen  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 pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille
osakkeenomistajille  tavalla,  joka  on  verrattavissa  menetelmään,  jolla  tällaiset  asiakirjat  toimitetaan



Caverionin muille osakkeenomistajille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät
ja  välittäjien  lähipiiriyhtiöt  (toimiessaan  Tarjouksentekijän tai  sen  lähipiiriyhtiöiden  asiamiehinä)  voivat
ajoittain tämän 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  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 Caverion 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.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote  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 pörssitiedotteen  sisältämät  tulevaisuutta  koskevat  lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Bank  of  America  Europe  DAC,  Stockholm  branch,  Bank  of  America  Corporationin  tytäryhtiö,  toimii
ainoastaan  Caverionin  eikä  kenenkään  muun  puolesta  tämän  ostotarjouksen  ja  muiden  tässä
pörssitiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille
sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta ostotarjoukseen tai
mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun seikkaan tai järjestelyyn liittyen.
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Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. +358 40 5581
328, milena.haeggstrom@caverion.com

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia.
Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan:
perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja
suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, lähes 14 500
caverimme voimin. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli yli 2,3 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
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