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TIIVISTELMÄȱJAȱARVOPAPERILIITEȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
KASOLAȱOYJ:NȱSUUNNATTUȱOSAKEANTIȱ
YHTEENSÄȱ9.999.989ȱAȬOSAKETTAȱ
ȱ
OSAKELAJIENȱYHDISTÄMINENȱJAȱSUUNNATTUȱMAKSUTONȱOSAKEANTIȱ
YHTEENSÄȱ540.000ȱAȬOSAKETTAȱ
ȱ
JohnȱNurminenȱOyȱ(jäljempänäȱ”JohnȱNurminen”)ȱjaȱKasolaȱOyj:nȱ(jäljempänäȱ”Kasola”ȱtaiȱ”Yhtiö”)ȱpääomistajatȱJariȱ
Bachmann,ȱ Sanniȱ Bachmann,ȱ Kirtaȱ Forsströmȱ jaȱ Maturialaȱ Oyȱ (jäljempänäȱ ”Pääomistajat”)ȱ tekivätȱ 7.9.2007ȱ perussopiȬ
muksenȱ (jäljempänäȱ ”Perussopimus”),ȱ jossaȱ sovittiinȱ järjestelystä,ȱ jossaȱ muunȱ muassaȱ (i)ȱ Kasolaȱ myyȱ liiketoimintansaȱ
Pääomistajilleȱ taiȱ näidenȱ määräämälleȱ taholleȱ jaȱ (ii)ȱ hankkiiȱ Johnȱ Nurmiselta,ȱ senȱ kokonaisjakautumisenȱ kautta,ȱ Johnȱ
Nurmisenȱ logistiikkaȬalanȱ liiketoiminnot,ȱ lukuunȱ ottamattaȱ tiettyjäȱ erikseenȱ yksilöityjäȱ eriäȱ (jäljempänäȱ ”Nurminenȱ
Logistics”ȱtaiȱ”NurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminta”)ȱ sekäȱ(iii)ȱantaaȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱjakautumisvasȬ
tikkeenaȱ enintäänȱ 10.000.000ȱ Yhtiönȱ uuttaȱ AȬlajinȱ osakettaȱ (kohtienȱ (i)Ȭ(iii)ȱ mukainenȱ kokonaisjärjestelyȱ jäljempänäȱ
”Transaktio”).ȱ
ȱ
PerussopimuksenȱehtojenȱmukaisestiȱKasolaȱmyiȱ22.11.2007ȱkokoȱliiketoimintansaȱtiettyjäȱomaisuuseriäȱlukuunȱottamatȬ
taȱ(jäljempänäȱ”KasolaȬliiketoiminta”)ȱBachmannienȱjaȱForsströminȱmääräysvaltayhtiöȱMaturialaȱOy:lle.ȱȱ
ȱ
Yhtiökokouksenȱ 8.10.2007ȱ tekemänȱ päätöksenȱ mukaisestiȱ Kasolanȱ toiminimeksiȱ muutetaanȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Oyjȱ
Transaktionȱtoteutuessaȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱȱ
ȱ
TransaktioonȱliittyenȱYhtiöȱonȱpäättänytȱallaȱkohdissaȱIȱjaȱIIȱyksilöidyistäȱosakeanneista.ȱ
ȱ
I.ȱ
Yhtiönȱhallitusȱpäättiȱ22.11.2007ȱylimääräisenȱyhtiökokouksenȱ8.10.2007ȱantamanȱvaltuutuksenȱnojallaȱyhteensäȱ
9.999.989ȱuudenȱAȬlajinȱosakkeenȱliikkeeseenȱlaskustaȱsuunnatullaȱosakeannillaȱ(jäljempänäȱ”SuunnattuȱAnti”).ȱSuunnaȬ
tussaȱAnnissaȱosakkeetȱannetaanȱjakautumisvastikkeenaȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajille.ȱȱ
ȱ
II.ȱ
Yhtiönȱylimääräinenȱyhtiökokousȱ8.10.2007ȱpäättiȱosakelajienȱyhdistämisestäȱsiten,ȱettäȱkaikkiȱYhtiönȱ300.000ȱKȬ
lajinȱosakettaȱmuunnetaanȱsamanlajisiksiȱYhtiönȱmuidenȱosakkeidenȱkanssaȱ(AȬlaji).ȱSamallaȱylimääräinenȱyhtiökokousȱ
päättiȱyhteensäȱ240.000ȱuudenȱAȬlajinȱosakkeenȱliikkeeseenȱlaskustaȱsuunnatullaȱmaksuttomallaȱosakeannillaȱentisenȱKȬ
lajinȱosakkeenomistajilleȱ(jäljempänäȱ”MaksutonȱAnti”).ȱ
ȱ
Maksuttomanȱ Anninȱ tarkoituksenaȱ onȱ kompensoidaȱ entisenȱ KȬlajinȱ osakkeenomistajilleȱ ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ
8.10.2007ȱ päättämästäȱ osakelajienȱ yhdistämisestäȱ seuraavaȱ äänioikeudenȱ aleneminen.ȱ Yhtiökokouksenȱ päätöksenȱ muȬ
kaisestiȱ osakelajienȱ yhdistäminenȱ tehdäänȱ suhteessaȱ 1:1.ȱ Lisäksiȱ KȬlajinȱ osakkeenomistajilleȱ annetaanȱ Maksuttomassaȱ
AnnissaȱvastikkeettaȱneljäȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱkutakinȱviittäȱKȬlajinȱosakettaȱvastaan.ȱYlimääräinenȱyhtiökokoȬ
usȱasettiȱosakelajienȱyhdistämisenȱjaȱMaksuttomanȱAnninȱvoimaantulonȱjaȱrekisteröinninȱehdoksi,ȱettäȱedelläȱkohdassaȱIȱ
tarkoitetussaȱSuunnatussaȱAnnissaȱannetutȱosakkeetȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriin.ȱ
ȱ
Yhtiönȱ osakkeetȱ ovatȱ julkisenȱ kaupankäynninȱ kohteenaȱ OMXȱ Nordicȱ Exchangeȱ Helsinkiȱ Oy:nȱ (”Helsinginȱ Pörssi”)ȱ
pörssilistallaȱ jaȱ niidenȱ kaupankäyntitunnusȱ onȱ Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ ”NLG1V”.ȱ Tämänȱ arvopaperiliitteenȱ
päivämäärälläȱ kaupankäyntitunnusȱ onȱ ”KASAS”.ȱ Yhtiöȱ hakeeȱ Suunnatussaȱ Annissaȱ jaȱ Maksuttomassaȱ Annissaȱ sekäȱ
osakelajienȱyhdistämisessäȱliikkeeseenȱlaskettujenȱuusienȱosakkeidenȱ(jäljempänäȱyhteisestiȱ”UudetȱOsakkeet”)ȱottamisȬ
taȱ julkisenȱ kaupankäynninȱ kohteeksiȱ yhdessäȱ Yhtiönȱ joȱ liikkeeseenȱ laskettujenȱ osakkeidenȱ kanssa.ȱ Uudetȱ Osakkeetȱ onȱ
tarkoitusȱottaaȱkaupankäynninȱkohteeksiȱHelsinginȱPörssinȱpörssilistallaȱarvioltaȱ3.1.2008.ȱ
ȱ

ȱ
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TärkeitäȱtietojaȱArvopaperiliitteestäȱ
ȱ
Tämäȱarvopaperiliiteȱsisältääȱarvopaperimarkkinalainȱ(26.5.1989/495,ȱmuutoksineen,ȱjäljempänäȱ”AML”)ȱ2ȱluvunȱ3aȱ§:nȱ
2ȱ momentissaȱ tarkoitetunȱ tiivistelmän.ȱ Tiivistelmäȱ jaȱ tämäȱ arvopaperiliiteȱ (jäljempänäȱ yhteisestiȱ ”Arvopaperiliite”)ȱ onȱ
laadittuȱAML:n,ȱEuroopanȱkomissionȱasetuksenȱ(EY)ȱN:oȱ809/2004,ȱannettuȱ29.ȱpäivänäȱhuhtikuutaȱ2004ȱjaȱerityisestiȱsenȱ
liitteiden,ȱEuroopanȱparlamentinȱjaȱneuvostonȱdirektiivinȱ2003/71/EYȱtäytäntöönpanostaȱesitteidenȱsisältämienȱtietojen,ȱ
esitteidenȱ muodon,ȱ viittauksinaȱ liitettävienȱ tietojen,ȱ julkistamisenȱ jaȱ mainonnanȱ osalta,ȱ AML:nȱ 2ȱ luvussaȱ tarkoitetustaȱ
esitteestäȱannetunȱValtiovarainministeriönȱasetuksenȱ(23.6.2005/452)ȱsekäȱRahoitustarkastuksenȱstandardienȱmukaisesti.ȱ
Rahoitustarkastusȱ onȱ hyväksynytȱ tämänȱ Arvopaperiliitteen,ȱ muttaȱ eiȱ vastaaȱ siinäȱ esitettyjenȱ tietojenȱ oikeellisuudesta.ȱ
Rahoitustarkastuksenȱhyväksymispäätöksenȱdiaarinumeroȱonȱ157/250/2007.ȱ
ȱ
TämäȱArvopaperiliiteȱonȱlaadittuȱsuomenkielisenäȱjaȱseȱkäännetäänȱenglanninȱkielelle.ȱJosȱkieliversioidenȱvälilläȱonȱeroaȬ
vaisuuksia,ȱsuomenkielinenȱversioȱonȱratkaiseva.ȱȱ
ȱ
TässäȱArvopaperiliitteessäȱ”Yhtiö”,ȱ”Kasola”,ȱ”KasolaȱOyj”ȱjaȱ”KasolaȱȬkonserni”ȱtarkoittavatȱKasolaȱOyj:täȱjaȱsenȱtytärȬ
yhtiöitäȱ yhdessä,ȱ elleiȱ asiayhteydestäȱ selvästiȱ ilmene,ȱ ettäȱ ilmauksellaȱ tarkoitetaanȱ ainoastaanȱ Kasolaȱ Oyj:täȱ taiȱ tiettyäȱ
tytäryhtiötäȱ taiȱ liiketoimintaryhmääȱ jaȱ lisäksiȱ viittauksetȱKasolaȱ Oyj:nȱ osakkeisiinȱ jaȱ osakepääomaanȱ taiȱ hallintotapaanȱ
tarkoittavatȱKasolaȱOyj:nȱosakkeita,ȱosakepääomaaȱjaȱhallintotapaa.ȱVastaavastiȱ”JohnȱNurminen”,ȱ”JohnȱNurminenȱOy”ȱ
jaȱ”JohnȱNurminenȱȬkonserni”ȱtarkoittavatȱJohnȱNurminenȱOy:täȱjaȱsenȱtytäryhtiöitäȱyhdessä,ȱelleiȱasiayhteydestäȱselväsȬ
tiȱilmene,ȱettäȱilmauksellaȱtarkoitetaanȱainoastaanȱJohnȱNurminenȱOy:täȱtaiȱtiettyäȱtytäryhtiötäȱtaiȱliiketoimintaryhmää.ȱ
Viittauksillaȱ Johnȱ Nurminenȱ Oy:nȱ osakkeisiinȱ jaȱ osakepääomaanȱ taiȱ hallintotapaanȱ tarkoitetaanȱ Johnȱ Nurminenȱ Oy:nȱ
osakkeita,ȱosakepääomaaȱjaȱhallintotapaa.ȱȱ
ȱ
UusienȱOsakkeidenȱlistaamiseenȱHelsinginȱPörssissäȱliittyväȱesiteȱkoostuuȱArvopaperiliitteestäȱsekäȱ7.12.2007ȱpäivätystäȱ
perusesitteestäȱ(jäljempänäȱ”Perusesite”).ȱPerusesiteȱsisältääȱtietojaȱYhtiöstäȱsekäȱsenȱliiketoiminnastaȱjaȱtaloudellisestaȱ
asemasta,ȱ jaȱ tämäȱ Arvopaperiliiteȱ sisältääȱ tietojaȱ Uusistaȱ Osakkeista.ȱ Perusesitteestäȱ jaȱ Arvopaperiliitteestäȱ käytetäänȱ
yhdessäȱ jatkossaȱ myösȱ yhteisestiȱ nimitystäȱ ”Esite”.ȱ Tämäȱ Arvopaperiliiteȱ onȱ laadittuȱ ainoastaanȱ uusienȱ osakkeidenȱ
listaamiseksi,ȱeikäȱsitäȱvoiȱkäyttääȱtaiȱsiihenȱvedotaȱYhtiönȱmuidenȱosakkeidenȱtaiȱarvopapereidenȱtarjoamisenȱtaiȱmuunȱ
hankinnanȱyhteydessä.ȱ
ȱ
Huomautuksiaȱsijoittajilleȱ
ȱ
Sijoittajiaȱkehotetaanȱhuomioimaan,ȱettäȱtässäȱArvopaperiliitteessäȱpyritäänȱkuvaamaanȱYhtiöȱsellaisenaȱkuinȱseȱolisi,ȱjosȱ
Transaktioȱ olisiȱ Arvopaperiliitteenȱ päivämääränäȱ kokonaisuudessaanȱ toteutunutȱ eliȱ Yhtiöȱ olisiȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ
myynninȱjälkeenȱhankkinutȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱjaȱantanutȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱjakautuȬ
misvastikkeenaȱenintäänȱ10.000.000ȱYhtiönȱuuttaȱAȬlajinȱosaketta.ȱTransaktioȱtoteutuuȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱ
ȱ
OsakkeenomistajienȱjaȱmahdollistenȱsijoittajienȱtuleeȱluottaaȱainoastaanȱEsitteenȱsisältämiinȱtietoihinȱsekäȱYhtiönȱjulkisȬ
tamiinȱpörssitiedotteisiin.ȱYhtiöȱeiȱoleȱvaltuuttanutȱketäänȱantamaanȱmitäänȱmuitaȱkuinȱEsitteeseenȱsisältyviäȱtietojaȱtaiȱ
lausuntoja.ȱ Tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ luovuttaminenȱ eiȱ missäänȱ olosuhteissaȱ merkitseȱ sitä,ȱ ettäȱ senȱ sisältämätȱ tiedotȱ
pitäisivätȱpaikkaansaȱmuulloinȱkuinȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱtaiȱettäȱYhtiönȱliiketoiminnassaȱeiȱolisiȱtapahtunutȱ
muutoksiaȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränȱjälkeen.ȱEsitteenȱsisältämätȱtiedotȱeivätȱoleȱYhtiönȱvakuutusȱtaiȱtakuuȱtuleȬ
vistaȱtapahtumista,ȱeikäȱniitäȱtuleȱpitääȱsellaisina.ȱElleiȱtoisinȱmainita,ȱYhtiöönȱtaiȱsenȱtoimialaanȱliittyvästäȱmarkkinakeȬ
hityksestäȱliitetytȱarviotȱperustuvatȱYhtiönȱja/taiȱJohnȱNurmisenȱkohtuullisellaȱtavallaȱvarmistamiinȱarvioihin.ȱ
ȱ
Arvopaperiliitteenȱjakelurajoituksetȱ
ȱ
LainsäädäntöȱsaattaaȱasettaaȱrajoituksiaȱtämänȱArvopaperiliitteenȱjakelulleȱjaȱkulloinkinȱliikkeeseenȱlaskettavienȱjaȱtarjotȬ
tavienȱarvopaperienȱtarjoamiselleȱtaiȱmyymiselle.ȱYhtiöȱedellyttää,ȱettäȱtämänȱArvopaperiliitteenȱhaltuunsaȱsaavatȱhenkiȬ
lötȱ ottavatȱ selvääȱ kyseisistäȱ rajoituksistaȱ jaȱ noudattavatȱ niitä.ȱ Tämäȱ Arvopaperiliiteȱ eiȱ muodostaȱ Yhtiönȱ osakkeiden,ȱ
merkintäoikeuksienȱ taiȱ muidenȱ arvopapereidenȱ ostamistaȱkoskevaaȱ tarjoustaȱ taiȱ niitäȱ koskevaaȱ myyntikehotustaȱ valtiȬ
oissa,ȱ joissaȱ tällainenȱ tarjousȱ taiȱ kehotusȱ olisiȱ lainvastainen.ȱ Arvopaperienȱ rekisteröimiseksiȱ taiȱ yleiseksiȱ tarjoamiseksiȱ
missäänȱmuuallaȱkuinȱSuomessaȱeiȱoleȱryhdyttyȱminkäänlaisiinȱtoimenpiteisiin.ȱYhtiöȱjaȱsenȱneuvonantajatȱedellyttävät,ȱ
ettäȱtämänȱArvopaperiliitteenȱtaiȱPerusesitteenȱhaltuunsaȱsaavatȱhenkilötȱhankkivatȱasianmukaisetȱtiedotȱnäistäȱrajoitukȬ
sistaȱ jaȱ noudattavatȱ niitä.ȱ Yhtiöȱ taiȱ senȱ neuvonantajatȱ eivätȱ oleȱ vastuussaȱ siitä,ȱ josȱ Esitteenȱ haltuunsaȱ saaneetȱ henkilötȱ
rikkovatȱnäitäȱrajoituksia,ȱriippumattaȱsiitä,ȱovatkoȱnämäȱhenkilötȱmahdollisiaȱtarjottavienȱarvopapereidenȱmerkitsijöitäȱ
taiȱostajia.ȱȱ
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IȱTIIVISTELMÄȱ
ȱ
TiivistelmäȱonȱjohdantoȱjaȱseȱtuleeȱlukeaȱyhdessäȱPerusesitteeseenȱjaȱArvopaperiliitteeseenȱsisältyvienȱyksityiskohtaisempienȱtietojenȱ
sekäȱviittaamallaȱsisällytettyjenȱasiakirjojenȱkanssa,ȱjaȱsijoittajienȱtuleeȱperustaaȱsijoituspäätöksensäȱkokoȱEsitteeseenȱeikäȱyksinȱtässäȱ
tiivistelmässäȱesitettyynȱtietoon.ȱ
ȱ
JosȱtuomioistuimessaȱpannaanȱvireilleȱtähänȱEsitteeseenȱsisältyviäȱtietojaȱkoskevaȱkanne,ȱEuroopanȱtalousalueeseenȱkuuluvanȱvaltionȱ
kansallisessaȱ lainsäädännössäȱ saatetaanȱ velvoittaaȱ kantajaȱ vastaamaanȱ Esitteenȱ kääntämisestäȱ aiheutuvistaȱ kustannuksistaȱ ennenȱ
oikeudenkäynninȱvireillepanoa.ȱ
ȱ
Esitteestäȱvastaavatȱtahotȱvastaavatȱtässäȱtiivistelmässäȱmahdollisestiȱesiintyvistäȱvirheistäȱvainȱsiinäȱtapauksessa,ȱettäȱtiivistelmäȱonȱ
harhaanjohtava,ȱepätarkkaȱtaiȱepäjohdonmukainenȱsuhteessaȱEsitteenȱmuihinȱosiin.ȱ
ȱ
TransaktioȱjaȱNurminenȱLogisticsinȱmuodostaminenȱ
ȱ
Transaktioȱlyhyestiȱ
ȱ
Johnȱ Nurminenȱ jaȱ Pääomistajatȱ allekirjoittivatȱ 7.9.2007ȱ Perussopimuksen,ȱ jossaȱ sovittiinȱ Transaktiostaȱ jaȱ senȱ ehdoista.ȱ
YhtiöȱsitoutuiȱnoudattamaanȱtiettyjäȱPerussopimuksenȱehtoja.ȱ
ȱ
PerussopimuksenȱehtojenȱmukaisestiȱPääomistajatȱjaȱJohnȱNurminenȱsopivatȱallaȱkohdissaȱ(i)Ȭ(vi)ȱtarkoitetuistaȱtoimistaȱ
jaȱYhtiöȱsitoutuiȱmyötävaikuttamaanȱTransaktionȱtoteutumiseenȱPerussopimuksessaȱtarkemminȱsovitullaȱtavalla.ȱPerusȬ
sopimuksessaȱsovittiinȱseuraavistaȱtoimenpiteistä:ȱ
ȱ
(i)
Yhtiönȱ omistamaȱ KasolaȬliiketoimintaȱ sekäȱ kyseistäȱ liiketoimintaaȱ tukevaȱ toiminta,ȱ Kasoȱ Oy:nȱ jaȱ MKȬ
Tresmerȱ Oy:nȱ osakkeetȱ sekäȱ Yhtiönȱ omistamatȱ kiinteistöt,ȱ vuokraoikeudetȱ kiinteistöihinȱ jaȱ rakennuksetȱ
tiettyjäȱomaisuuseriäȱjaȱsaataviaȱlukuunȱottamattaȱmyydäänȱPääomistajienȱmääräysvallassaȱolevilleȱyhtiöilȬ
le.ȱKasolaȬliiketoiminnanȱkauppaȱtoteutettiinȱ30.11.2007;ȱ
ȱ
(ii)
JohnȱNurminenȱostaaȱPääomistajiltaȱ232.400ȱYhtiönȱAȬlajinȱosaketta.ȱKaupatȱtoteutettiinȱHelsinginȱPörssisȬ
säȱ7.9.2007;ȱ
ȱ
(iii)
Johnȱ Nurmisenȱ omistamaȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoimintaȱ siirretäänȱ Yhtiölleȱ siten,ȱ ettäȱ Yhtiöȱ onȱ vasȬ
taanottavanaȱyhtiönäȱJohnȱNurmisenȱkokonaisjakautumisessa.ȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaȱsiirretäänȱ
Yhtiölleȱarvioltaȱ1.1.2008;ȱ
ȱ
(iv)
Johnȱ Nurmisenȱ osakkeenomistajilleȱ annetaanȱ Yhtiöönȱ siirtyvänȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ vasȬ
tikkeenaȱ yhteensäȱ enintäänȱ 10.000.000ȱ Yhtiönȱ uuttaȱ AȬlajinȱ osaketta.ȱ Yhtiönȱ hallitusȱ päättiȱ 22.11.2007ȱ yhȬ
teensäȱ9.999.989ȱAȬlajinȱosakkeenȱantamisesta;ȱ
ȱ
(v)
JohnȱNurminenȱjaȱPääomistajatȱtekevätȱAML:nȱ6ȱluvunȱmukaisenȱpakollisenȱostotarjouksenȱYhtiönȱmuidenȱ
osakkaidenȱ omistamistaȱ osakkeistaȱ viidenȱ euronȱ kappalehintaan.ȱ Johnȱ Nurminenȱ jaȱ jakautumisenȱ voiȬ
maantulonȱ jälkeenȱ Juhaȱ Nurminenȱ jaȱ jakautumisessaȱsyntyväȱ uusiȱ JohnȱNurminenȱ Oyȱ (jäljempänäȱ ”Uusiȱ
JohnȱNurminenȱOy”)ȱottavatȱvastatakseenȱkaikistaȱostotarjoukseenȱliittyvistäȱvelvollisuuksistaȱPääomistaȬ
jiinȱnähden.ȱOstotarjousȱalkaaȱarvioltaȱ10.12.2007;ȱjaȱ
ȱ
(vi)
UusiȱJohnȱNurminenȱOyȱsitoutuuȱostamaanȱPääomistajiltaȱjaȱkaikiltaȱmuiltaȱYhtiönȱosakkeenomistajiltaȱ60ȱ
prosenttiaȱ heidänȱ omistamistaanȱ Yhtiönȱ osakkeistaȱ 6,80ȱ euronȱ kappalehintaanȱ edellyttäen,ȱ ettäȱ osakkeetȱ
ovatȱ Yhtiönȱ asianomaisenȱ päivänȱ mukaisenȱ osakasluettelonȱ mukaisestiȱ heidänȱ omistuksessaanȱ kaikkinaȱ
seuraavinaȱkolmenaȱajankohtanaȱjotkaȱovat:ȱ1)ȱylläȱkohdassaȱ(v)ȱkuvattuaȱpakollistaȱostotarjoustaȱedeltäväȱ
pankkipäiväȱ(7.12.2007)ȱ2)ȱylläȱkohdassaȱ(v)ȱkuvatunȱpakollisenȱostotarjouksenȱehtojenȱmukaisenȱselvitysȬ
päivänȱjälkeinenȱpankkipäiväȱ(arvioltaȱ14.1.2008)ȱjaȱ3)ȱ30.6.2010.ȱ
ȱ
Josȱosakkeenomistajanȱosakkeidenȱlukumääräȱvaihteleeȱedelläȱkohdassaȱ(vi)ȱkuvattuinaȱkolmenaȱeriȱajankohtana,ȱlaskeȬ
taanȱ 60ȱ prosentinȱ määräosuusȱ alhaisimmastaȱ osakemäärästä.ȱ Jottaȱ osakkeenomistajaȱ voisiȱ myydäȱ osakkeensaȱ osȬ
tositoumuksenȱmukaisesti,ȱosakkeidenȱtuleeȱollaȱkirjattuinaȱosakkeenomistajanȱnimissäȱarvoȬosuustililläȱkyseisinäȱpäiviȬ
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näȱjaȱtilikirjaustenȱperusteellaȱnäiltäȱpäiviltäȱlaadittavallaȱYhtiönȱosakasluettelolla.ȱUusiȱJohnȱNurminenȱOy:nȱtekemänȱ
ostositoumuksenȱ mukaistaȱ hintaa,ȱ 6,80ȱ euroa/osake,ȱ tullaanȱ korjaamaanȱ vastaamaanȱ Yhtiönȱ osakkeidenȱ määrääȱ
30.6.2010ȱniin,ȱettäȱhintaaȱmuutetaanȱosakeantiȬȱtaiȱmuunȱvastaavanȱkertoimenȱmukaisestiȱsuhteellisestiȱalaspäinȱosakeȬ
määränȱ kasvaessaȱ jaȱ suhteellisestiȱ ylöspäinȱ osakemääränȱ laskiessaȱ siitäȱ Yhtiönȱ osakemäärästä,ȱ jokaȱ rekisteröidäänȱ
Transaktionȱ toteutuksenȱ perusteella.ȱ Tällöinȱ 30.6.2010ȱ mukaisestaȱ Yhtiönȱosakemäärästäȱ vähennetäänȱ kuitenkinȱ hintaaȱ
laskettaessaȱosakkeet,ȱjotkaȱonȱmerkittyȱsuunnatuissaȱosakeanneissa.ȱUusiȱJohnȱNurminenȱOy:nȱostositoumusȱeiȱkoskeȱ
TransaktionȱtoteuttamisenȱjälkeenȱmaksullisissaȱosakeanneissaȱliikkeeseenȱlaskettaviaȱYhtiönȱuusiaȱosakkeita.ȱ
ȱ
Ostositoumustaȱeiȱtoteutetaȱvuonnaȱ2010,ȱjos:ȱ
ȱ
(i)
Yhtiönȱ osakkeenȱ päätöskurssiȱ onȱ Helsinginȱ Pörssinȱ julkisessaȱ kaupankäynnissäȱ kesäkuunȱ 2010ȱ kaikkinaȱ
kaupankäyntipäivinäȱylittänytȱhinnan,ȱjokaȱostositoumustaȱtoteutettaessaȱolisiȱmaksettava;ȱjaȱ
(ii)
Helsinginȱ Pörssinȱ julkistamienȱ tietojenȱ perusteellaȱ vuodenȱ 2010ȱ toukoȬȱ jaȱ kesäkuunȱ kaupankäyntipäivienȱ
aikanaȱtehdyissäȱkaupoissaȱonȱvaihdettuȱvähintäänȱseȱmääräȱYhtiönȱosakkeita,ȱettäȱkaikkiȱneȱYhtiönȱosakȬ
keet,ȱ jotkaȱ ovatȱ ostositoumuksenȱ kohteina,ȱ olisiȱ voituȱ luovuttaaȱ kyseisenäȱ ajanjaksona.ȱ Perusesitteenȱ päiȬ
vämääränȱtietojenȱmukaanȱtämäȱmääräȱonȱenintäänȱ1.562.118ȱosaketta.ȱȱ
ȱ
Uusiȱ Johnȱ Nurminenȱ Oyȱ julkistaaȱ ostotarjouksenȱ selvityspäivänȱ jälkeenȱ senȱ osakkeidenȱ määrän,ȱ jokaȱ ostotarjouksenȱ
toteuttamisenȱ jälkeenȱ voiȱ enintäänȱ ollaȱ ostositoumuksenȱ kohteena.ȱ Uusiȱ Johnȱ Nurminenȱ Oyȱ tiedottaaȱ erikseenȱ siitä,ȱ
toteutetaankoȱostositoumus.ȱ
ȱ
KasolaȬliiketoiminnanȱmyyminen
ȱ
Yhtiönȱ hallitusȱ kutsuiȱ ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ koolleȱ 8.10.2007ȱ käsittelemäänȱ Transaktiotaȱ jaȱ siihenȱ liittyviäȱ eriȱ
toimenpiteitä,ȱmukaanȱlukienȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyyntiä.ȱYlimääräinenȱyhtiökokousȱpäättiȱhallituksenȱehdotuksenȱ
mukaisestiȱ hyväksyäȱ Perussopimuksenȱ mukaisenȱ Transaktion.ȱ Ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ päätöksenȱ mukaisestiȱ
hallitusȱ valtuutettiinȱ toteuttamaanȱ Transaktioȱ parhaaksiȱ katsomallaanȱ tavallaȱ jaȱ ehdoillaȱ sekäȱ siten,ȱ ettäȱ KasolaȬ
liiketoimintaanȱ kuuluvienȱ omaisuuserienȱ myyntiȱ Pääomistajilleȱ taiȱ näidenȱ määräämälleȱ taholleȱ tapahtuuȱ käypäänȱ hinȬ
taan.ȱ Valtuutusȱ sisälsiȱ oikeudenȱ neuvotellaȱ Transaktionȱ toteuttamisestaȱ Perussopimukseenȱ verrattunaȱ vaihtoehtoisellaȱ
tavallaȱsekäȱmuuttaaȱPerussopimustaȱjaȱsenȱehtojaȱhallituksenȱparhaaksiȱkatsomallaȱtavalla.ȱȱ
ȱ
Edelläȱ kuvatunȱ Yhtiönȱ ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ hallitukselleȱ antamanȱ valtuutuksenȱ nojallaȱ Yhtiönȱ hallitusȱ päättiȱ
22.11.2007ȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyynnistäȱsiten,ȱettäȱBachmannienȱjaȱForsströminȱmääräysvaltayhtiöȱMaturialaȱOy:lleȱ
myytiinȱkaikkiȱKasolaȬliiketoimintaanȱkuuluvatȱerätȱlukuunȱottamattaȱYhtiönȱomistamiaȱkiinteistöjä,ȱjotkaȱmyytiinȱliikeȬ
toimintakaupanȱyhteydessäȱKasoȱOy:lleȱjaȱMKȬTresmerȱOy:lle.ȱKasolaȬliiketoimintaaȱkoskevaȱkauppaȱtuliȱkauppakirjanȱ
ehtojenȱmukaisestiȱvoimaanȱ30.11.2007.ȱȱ
ȱ
Kauppakirjanȱ mukaanȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ palveluksessaȱ olevaȱ henkilöstö,ȱ siltäȱ osinȱ kuinȱ seȱ eiȱ ollutȱ Kasoȱ Oy:nȱ taiȱ
MKȬTresmerȱOy:nȱpalveluksessa,ȱsiirtyiȱMaturialaȱOy:nȱpalvelukseenȱniinȱsanottuinaȱvanhoinaȱtyöntekijöinäȱjaȱolemassaȱ
olevinȱtyösopimusehdoin.ȱȱ
ȱ
Maturialaȱ Oy:n,ȱ Kasoȱ Oy:nȱ jaȱ MKȬTresmerȱ Oy:nȱ KasolaȬliiketoiminnastaȱ maksamaȱ kokonaiskauppahintaȱ oliȱ 8.040.494ȱ
euroaȱ jaȱ seȱ maksettiinȱ kaupanȱ voimaantulohetkelläȱ 30.11.2007.ȱ Kauppasummanȱ lisäksiȱ siirtyvänȱ liiketoiminnanȱ ostajaȱ
ottiȱvastatakseenȱKasolaȬliiketoimintaanȱkuuluvienȱyhtiöidenȱvelkojaȱyhteensäȱ2.300.000ȱeuroa.ȱKyseessäȱoliȱKasoȱOy:nȱjaȱ
MKȬTresmerȱOy:nȱvelatȱYhtiölle.ȱKaupanȱtulosvaikutusȱennenȱverojaȱoliȱYhtiölleȱnoinȱ2,8ȱmiljoonaaȱeuroa.ȱKauppakirȬ
jassaȱ sovittiinȱ myösȱ mahdollisestaȱ lisäkauppahinnasta.ȱ Mahdollisenȱ lisäkauppahinnanȱ maksamisvelvollisuusȱ jaȱ määräȱ
määräytyvätȱerikseenȱsopimuksessaȱtarkemminȱmääriteltyjenȱlaskentakaavojenȱmukaan.ȱ
ȱ
KasolaȬliiketoiminnanȱ myymisenȱ jälkeenȱ Yhtiönȱ taserakenneȱ muuttuiȱ merkittävästi.ȱSeuraavassaȱ esitetäänȱ Yhtiönȱ taseȬ
rakenneȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyymisenȱjälkeen,ȱjaȱennenȱTransaktionȱtoteutumista,ȱperustuenȱYhtiönȱtilintarkastamatȬ
tomassaȱ osavuosikatsauksessaȱ 30.9.2007ȱ esitettyynȱ tietoonȱ jaȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ myymisestäȱ tehtyynȱ sopimukseenȱ
sekäȱ30.11.2007ȱannettuunȱpörssitiedotteeseenȱkoskienȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyynninȱlopullistaȱtoteutusta.ȱTaserakenneȱ
onȱesitettyȱhavainnollistamaanȱlukijalle,ȱmillainenȱYhtiönȱtaseȱ30.9.2007ȱtilanteestaȱolisiȱollut,ȱjosȱKasolaȬliiketoiminnanȱ
myyntiȱolisiȱtoteutettuȱkyseisenäȱpäivänäȱ(katsoȱmyösȱPerusesitteenȱkohtaȱ”EräitäȱtilintarkastamattomiaȱproȱformaȱȬtietoja”).ȱȱȱȱ
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ȱ
Tuhattaȱeuroaȱ
YhtiöȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyynninȱjälkeenȱ

ProȱformaȱȬtase
ȱ30.9.2007
(tilintarkastamaton)
ȱ
481ȱ
343ȱ
2ȱ300ȱ
8ȱ400ȱ
11ȱ524ȱ
ȱ
ȱ
11ȱ369ȱ
Ȭȱ
155ȱ
11ȱ524ȱ

Varatȱ
Pitkäaikaisetȱvaratȱ
Myyntisaamisetȱjaȱmuutȱsaamisetȱ
Saamisetȱmyydyiltäȱtytäryhtiöiltäȱ
Rahavaratȱ
Varatȱyhteensäȱ
ȱ
Omaȱpääomaȱjaȱvelatȱ
Omaȱpääomaȱȱ
Pitkäaikaisetȱvelatȱ
Lyhytaikaisetȱvelatȱ
Omaȱpääomaȱjaȱvelatȱyhteensäȱ
ȱ
NurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱhankkiminen
ȱ
TransaktioonȱliittyenȱYhtiönȱjaȱJohnȱNurmisenȱhallituksetȱlaativatȱ7.9.2007ȱjakautumissuunnitelman,ȱjonkaȱmukaanȱJohnȱ
Nurminenȱ jakautuuȱ osakeyhtiölainȱ (21.7.2006/624ȱ muutoksineen,ȱ jäljempänäȱ ”Osakeyhtiölaki”)ȱ 17ȱ luvunȱ 2ȱ §:nȱ 1ȱ moȬ
mentinȱ1ȱkohdanȱmukaisellaȱkokonaisjakautumisellaȱsiten,ȱettäȱsenȱkaikkiȱvaratȱjaȱvelatȱsiirtyvätȱkahdelleȱvastaanottavalȬ
leȱ yhtiölleȱ jaȱ Johnȱ Nurminenȱ purkautuu.ȱ Jakautumissuunnitelmanȱ mukaanȱ toinenȱ vastaanottavistaȱ yhtiöistäȱ oliȱ Yhtiö,ȱ
johonȱsiirretäänȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminta.ȱJohnȱNurmisenȱylimääräinenȱyhtiökokousȱpäättiȱ12.11.2007ȱjakautuȬ
missuunnitelmanȱhyväksymisestä.ȱVastaavastiȱYhtiönȱhallitusȱpäättiȱ22.11.2007ȱjakautumissuunnitelmanȱhyväksymisesȬ
tä.ȱ
ȱ
JakautumisenȱtarkoituksenaȱonȱeriyttääȱJohnȱNurmisenȱpääomaaȱtarvitsevaȱliiketoimintaȱYhtiöönȱjaȱsitäȱkauttaȱkehittääȱ
jaȱlaajentaaȱYhtiönȱliiketoimintaa.ȱJakautumissuunnitelmanȱmukaisestiȱYhtiöönȱsiirtyyȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaȱ
eliȱ seuraavatȱ Johnȱ Nurmisenȱ liiketoiminnat:ȱ Rautatietoiminnot,ȱ TavarankäsittelyȬȱ jaȱ lisäarvopalvelut,ȱ Tullauspalvelut,ȱ
ErikoisȬȱjaȱraskaskuljetukset,ȱHoivalogistiikka,ȱMoskovanȱtullausȬȱjaȱlentorahtitoimintaȱsekäȱedelläȱmainittujaȱtoimintojaȱ
palvelevatȱhallintoyksiköt.ȱJakautumisenȱseurauksenaȱ–ȱjaȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyynninȱvuoksiȱ–ȱYhtiöȱmuuttuuȱlogisȬ
tiikkaȬalanȱyhtiöksiȱeliȱkokonaisuudeksi,ȱjotaȱEsitteessäȱtarkemminȱkuvataan.ȱȱ
ȱ
Jakautumissuunnitelmanȱ mukaisestiȱ Yhtiöȱ antaaȱ Johnȱ Nurmisenȱ osakkeenomistajilleȱ jakautumisvastikkeena,ȱ heidänȱ
osakeomistuksensaȱ mukaisessaȱ suhteessa,ȱ enintäänȱ 10.000.000ȱ uuttaȱ AȬlajinȱ osaketta.ȱ Vastikeosakkeetȱ annetaanȱ Yhtiönȱ
hallitukselleȱ ylimääräisessäȱ yhtiökokouksessaȱ 8.10.2007ȱ annetunȱ 10.000.000ȱ AȬlajinȱ osakkeenȱ osakeantivaltuutuksenȱ
perusteella.ȱ Jakautumisvastikkeenȱ määräȱ perustuuȱ Yhtiönȱ Helsinginȱ Pörssissäȱ määräytyneeseenȱ markkinaȬarvoonȱ jaȱ
JohnȱNurmiseltaȱsiirtyvänȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱtulevaisuudenȱkassavirtoihin.ȱMuutaȱvastikettaȱeiȱsuoriteȬ
ta.ȱ
ȱ
Jakautumisenȱ täytäntöönpanonȱ rekisteröintiajankohtaȱ onȱ arvioltaȱ 1.1.2008.ȱ Jakautumisenȱ täytäntöönpanonȱ rekisteröinȬ
ninȱehtonaȱon,ȱettäȱjakautumisenȱtäytäntöönpanolleȱsaadaanȱtarvittavatȱviranomaisluvatȱjaȱsuostumuksetȱeivätkäȱviranȬ
omaisetȱasetaȱestettäȱjakautumisenȱtäytäntöönpanolleȱeivätkäȱvelkojatȱvastustaȱjakautumista.ȱVelkojienȱmääräpäiväȱvasȬ
tustaaȱjakautumistaȱonȱ21.12.2007.ȱ
ȱ
JakautumissuunnitelmanȱmukaanȱYhtiölläȱjaȱJohnȱNurmisellaȱonȱennenȱjakautumisenȱtäytäntöönpanonȱrekisteröimistäȱ
oikeusȱirtisanoaȱjakautumissuunnitelmaȱjaȱsenȱmukainenȱjakautuminenȱkokonaisuudessaan,ȱmikäli:ȱȱ
ȱȱ
o JohnȱNurmisenȱtaiȱYhtiönȱnykyisissäȱolennaisissaȱtaloudellisissaȱtoimintaedellytyksissäȱtapahtuuȱpysyväȱolenȬ
nainenȱnegatiivinenȱmuutos;ȱ
o JohnȱNurmisenȱtaiȱYhtiönȱosaltaȱesiintyyȱsenȱarvoonȱolennaisestiȱnegatiivisellaȱtavallaȱvaikuttaviaȱseikkoja,ȱjotȬ
kaȱeivätȱoleȱolleetȱtoisenȱtiedossaȱjakautumissuunnitelmaaȱlaadittaessa;ȱ
o toimivaltainenȱ tuomioistuinȱ taiȱ hallintoviranomainenȱ onȱ tehnytȱ päätöksen,ȱ jokaȱ estääȱ jakautumisenȱ täytänȬ
töönpanonȱrekisteröimisen,ȱjaȱtämäȱpäätösȱonȱtullutȱlopulliseksiȱjaȱlainvoimaiseksiȱjaȱennenȱtätä,ȱmikäliȱpäätösȱ
olennaisestiȱhaittaaȱJohnȱNurmisenȱtaiȱYhtiönȱliiketoimintaa;ȱtaiȱ
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o

Perussopimus,ȱjossaȱonȱsovittuȱjakautumisesta,ȱonȱpäättynytȱsenȱehtojenȱmukaisestiȱeliȱsopimuksenȱosapuoletȱ
ovatȱ yhteisestiȱ päättäneetȱ irtisanomisestaȱ taiȱ jokuȱ osapuolistaȱ onȱ irtisanonutȱ sopimuksenȱ senȱ johdosta,ȱ ettäȱ
Transaktioȱeiȱoleȱtoteutunutȱ29.2.2008ȱmennessäȱeikäȱvaihtoehtoisestaȱtoteuttamistavastaȱoleȱsovittu.ȱ

ȱ
TämänȱEsitteenȱpäivämääränäȱYhtiönȱtaiȱJohnȱNurmisenȱtiedossaȱeiȱoleȱseikkoja,ȱjotkaȱvoisivatȱperustellustiȱjohtaaȱjakauȬ
tumissuunnitelmanȱjaȱsenȱmukaisenȱjakautumisenȱirtisanomiseen.ȱ
ȱ
SeuraavatȱtilintarkastamattomatȱYhtiönȱproȱformaȱȬkonsernitasetiedotȱonȱesitettyȱantamaanȱsijoittajilleȱparempiȱkäsitysȱ
Yhtiönȱ taseasemastaȱ edelläȱ kuvatunȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ myynninȱ jaȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ hankinnanȱ
jälkeenȱolettaen,ȱettäȱkyseistenȱliiketoimintojenȱmyyntiȱjaȱhankintaȱolisivatȱtapahtuneetȱaiempanaȱajankohtana.ȱProȱformaȱ
ȬtiedotȱjaȱniidenȱlaatimisperiaatteetȱonȱesitettyȱlaajemminȱPerusesitteenȱkohdassaȱ”EräitäȱtilintarkastamattomiaȱproȱformaȱȬ
tietoja”.ȱ
ȱ
Esitetytȱtiedotȱannetaanȱainoastaanȱliiketoimintojenȱmyynninȱjaȱhankinnanȱvaikutustenȱhavainnollistamiseksi,ȱeikäȱniilläȱ
pyritäȱesittämään,ȱmikäȱYhtiönȱtaseasemaȱolisi,ȱjosȱliiketoimintojenȱmyyntiȱjaȱhankintaȱolisivatȱtodellisuudessaȱtapahtuȬ
neetȱsanottunaȱajankohtana.ȱ
ȱ
Koskaȱ Transaktioȱ toteutuuȱ arvioltaȱ 1.1.2008,ȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ tasettaȱ jaȱ tulostaȱ tilikaudeltaȱ 2007ȱ eiȱ
tullaȱmiltäänȱosinȱyhdistelemäänȱYhtiönȱtilikaudeltaȱ2007ȱlaadittavaanȱtilinpäätökseen.ȱȱ
ȱ
ȱ
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PRO FORMA TASE 30.9.2007, IFRS (tilintarkastamaton)
Tuhatta euroa
Kasola Oyj
30.9.2007
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt
yritykset
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

Kasolaliiketoiminnan
myynti

Transaktiokulut

46
435
481

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Saamiset myydyiltä tytäryhtiöiltä
Rahavarat

2 142

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ

Nurminen
Logistics

Kasola Oyj
yhteensä

39 255
10 452
2 483
82

Pro forma
Nurminen
Logistics
Yhteensä
39 255
10 452
2 483
82

46
435
481

618
309
53 199

664
744
53 680

343
2 300
8 400
11 043

19 978
88
20 066

20 321
2 300
8 488
31 109

73 265

84 789

2 108
4 250

-1 799
2 300
6 654
7 155

8 085

-8 085

12 816

-930

-362

11 524

9 042

2 595

-268

11 369

-362
-362

Käänteinen
hankinta

0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Nettovarat
Käänteisen hankinnan hankintamenoa vastaava
osakeanti
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yhteensä

-11 369
21 695
11 369

1 307
34 371

1 288
1 480
21 552
24 320

1 288
1 480
30 052
32 820

2 595

298

-298

0

1 336
1 634

-1 336
-1 634

0
0

202

-202
249

0
155

23 288

-94

50
252

-50
-3

-94

0
155

2 655
25 943

2 655
17 598

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin
liittyvät velat

1 888

-1 888

VELAT YHTEENSÄ

3 774

-3 525

-94

155

50 263

50 418

12 816

-930

-362

11 524

73 265

84 789

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat
Korolliset velat

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

Tulos / Osake, eur
Oma pääoma / Osake, eur
Omavaraisuusaste (%)

12 719 130

0,10
2,60
41

Tulos / Osake

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden lukumäärä Transaktion jälkeen

Oma pääoma / Osake

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Transaktion jälkeen

Omavaraisuusaste (%)

Oma pääoma yhteensä
x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
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8 500

-8 500

14 788
155

0

TUNNUSLUKUJA PRO FORMA -TIEDOISTA
Kasolan osakkeiden lukumäärä
Transaktion jälkeen

11 369

1 307
23 002

9 042

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Korottomat velat
Korolliset velat

-268

0
21 695
11 369

ȱ
YhtiönȱtaloudellisetȱtavoitteetȱTransaktionȱjälkeenȱ
ȱ
JohnȱNurminenȱonȱilmoittanutȱYhtiölle,ȱettäȱTransaktionȱtoteutumisenȱjälkeenȱNurminenȱLogisticsȱtähtääȱliikevaihtonsaȱ
merkittäväänȱ kasvattamiseenȱ investointienȱ jaȱ yritysostojenȱ kauttaȱ sekäȱ tavoitteleeȱ sijoitetulleȱ pääomalleȱ vähintäänȱ 14ȱ
prosentinȱvuotuistaȱtuottoa.ȱȱ
ȱ
Eiȱoleȱvarmuuttaȱsiitä,ȱettäȱYhtiöȱsaavuttaaȱedelläȱmainitutȱtaloudellisetȱtavoitteetȱtaiȱneȱsaavutettuaanȱkykeneeȱjatkossaȬ
kinȱylläpitämäänȱasetetutȱtavoitteet.ȱ
ȱ
Yhtiönȱhallinto,ȱjohto,ȱtilintarkastajatȱjaȱneuvonantajatȱȱ
ȱ
Hallitus
ȱ
TämänȱPerusesitteenȱpäivämääränäȱYhtiönȱhallitusȱkoostuuȱjäsenistä,ȱjotkaȱvalittiinȱtehtäviinsäȱ8.10.2007ȱpidetyssäȱyliȬ
määräisessäȱyhtiökokouksessa.ȱAllaȱolevassaȱtaulukossaȱonȱesitettyȱYhtiönȱ8.10.2007ȱvalitunȱhallituksenȱjäsenet:
Nimiȱ
PekkaȱKainulainenȱ
TeemuȱMalmiȱ
JariȱBachmannȱ
MarkkuȱUotinenȱ
OlliȱPohjanvirtaȱ

Syntymävuosiȱ
1941ȱ
1965ȱ
1957ȱ
1941ȱ
1967ȱ

Asemaȱ
Hallituksenȱpuheenjohtajaȱ
Hallituksenȱvarapuheenjohtajaȱ
Hallituksenȱjäsenȱ
Hallituksenȱjäsenȱ
Hallituksenȱjäsenȱ

Valittuȱhallitukseenȱȱ
2007ȱ
2007ȱ
1987ȱ
2003ȱ
2007ȱ

ȱ
JohnȱNurminenȱjaȱPääomistajatȱilmoittivatȱYhtiönȱhallitukselleȱ22.11.2007,ȱettäȱheȱtulevatȱvaatimaanȱylimääräisenȱyhtiöȬ
kokouksenȱ koollekutsumistaȱ viipymättäȱ Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ käsittelemäänȱ uudenȱ hallituksenȱ valintaa.ȱ
OsakkeenomistajatȱovatȱilmoittaneetȱehdottavansaȱYhtiönȱylimääräiselleȱyhtiökokoukselle,ȱettäȱYhtiönȱhallitukseenȱvalitȬ
taisiinȱJuhaȱNurminen,ȱMattiȱLainema,ȱMattiȱPackalén,ȱRolfȱSaxbergȱjaȱOlliȱPohjanvirta.ȱIlmoitetutȱhenkilötȱovatȱantaneetȱ
suostumuksensaȱvalintaan.ȱEdelläȱmainitutȱhenkilötȱovatȱEsitteenȱpäivämääränäȱJohnȱNurmisenȱhallituksenȱjäseniä.ȱ
ȱ
SeuraavassaȱonȱesiteltyȱYhtiönȱhallitusȱTransaktionȱtoteutumisenȱjälkeen:
Nimiȱ
JuhaȱNurminenȱ
MattiȱLainemaȱ
MattiȱPackalénȱ
RolfȱSaxbergȱ
OlliȱPohjanvirtaȱ

Syntymävuosiȱ
1946ȱ
1939ȱ
1947ȱ
1944ȱ
1967ȱ

ȱ
Muuȱjohto
ȱ
Edelläȱkohdassaȱ”–ȱTransaktioȱjaȱNurminenȱLogisticsinȱmuodostaminen”ȱtarkoitetunȱKasolaȬliiketoiminnanȱmyynninȱseuraȬ
uksenaȱYhtiönȱpalveluksessaȱEsitteenȱpäivämääränäȱonȱainoastaanȱtoimitusjohtajaȱTapaniȱVäljä.ȱ
ȱ
Transaktionȱtoteutumisenȱjälkeenȱ–ȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008ȱalkaenȱ–ȱYhtiönȱtoimitusjohtajaksiȱvalitaanȱLasseȱPaitsola.ȱ
ȱ
Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ Yhtiönȱ johtoryhmäȱ koostuuȱ Yhtiönȱ ylimmästäȱ johdosta,ȱ jokaȱ siirtyyȱ Yhtiöönȱ Johnȱ
NurmisestaȱTransaktionȱtoteutumishetkelläȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱJohtoryhmänȱtehtävänäȱonȱvalmistellaȱYhtiönȱstrategiaaȱ
jaȱ seurataȱ tulostenȱ muodostumistaȱ sekäȱ käsitelläȱ asioita,ȱ joihinȱ liittyyȱ merkittäviäȱ taloudellisiaȱ taiȱ muitaȱ vaikutuksia.ȱ
Johtoryhmänȱjäsenetȱraportoivatȱtoimitusjohtajalle.ȱJohtoryhmässäȱonȱkaikkiaanȱviisiȱjäsentä.ȱ
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ȱ
AllaȱolevassaȱtaulukossaȱonȱesitettyȱjohtoryhmänȱjäsenetȱTransaktionȱtoteutumisenȱjälkeen:ȱ
ȱ
Nimiȱ
Syntymävuosiȱ
Asemaȱ
Valittuȱasemaanȱȱ
LasseȱPaitsolaȱ
1952ȱ
Toimitusjohtajaȱ 2007ȱ
AnttiȱSallilaȱ
1972ȱ
Talousjohtajaȱ
2007ȱ
KajȱKulpȱ
1970ȱ
Johtajaȱ
2004ȱ
PetteriȱPelkonenȱ
1963ȱ
Johtajaȱ
2006ȱ
HarriȱVainikkaȱ
1961ȱ
Johtajaȱ
2007ȱ
ȱȱȱ
Tilintarkastajatȱ
ȱ
EsitteenȱpäivämääränäȱYhtiönȱtilintarkastajanaȱtoimivatȱKHTȬyhteisöȱIdmanȱ&ȱVilénȱOy,ȱpäävastuullisenaȱtilintarkastaȬ
janaanȱKHTȱMattiȱPetterssonȱsekäȱKHTȬyhteisöȱOyȱKPMGȱAb,ȱpäävastuullisenaȱtilintarkastajanaanȱKHTȱLasseȱHolopaiȬ
nen.ȱ
ȱ
EsitteenȱpäivämääränäȱJohnȱNurmisenȱtilintarkastajanaȱtoimiiȱKHTȬyhteisöȱOyȱKPMGȱAb,ȱpäävastuullisenaȱtilintarkasȬ
tajanaanȱKHTȱLasseȱHolopainen.ȱȱ
ȱ
Neuvonantajat
ȱ
Yhtiönȱ taloudellisenaȱ neuvonantajanaȱ jaȱ järjestäjänäȱ toimiiȱ Evliȱ Pankkiȱ Oyj,ȱ Corporateȱ Finance.ȱ Yhtiönȱ oikeudellisenaȱ
neuvonantajanaȱtoimiiȱAsianajotoimistoȱFennicaȱOy.ȱ
ȱ
JohnȱNurmisenȱtaloudellisenaȱneuvonantajanaȱtoimivatȱEvliȱPankkiȱOyj,ȱCorporateȱFinanceȱjaȱAGȬPartnersȱCorporateȱ
FinanceȱOy.ȱJohnȱNurmisenȱoikeudellisenȱneuvonantajanaȱtoimiiȱAsianajotoimistoȱCastrénȱ&ȱSnellmanȱOy.ȱ
ȱ
OsakelajienȱyhdistäminenȱjaȱMaksutonȱAnti;ȱSuunnattuȱAntiȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱ
ȱ
SuunnattuȱAntiȱ
ȱ
Yhtiönȱ ylimääräinenȱ yhtiökokousȱ 8.10.2007ȱ päättiȱ valtuuttaaȱ hallituksenȱ päättämäänȱ osakeannista,ȱ jonkaȱ valtuutuksenȱ
nojallaȱhallitusȱsaaȱantaaȱenintäänȱ10.000.000ȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱjakautumisvastikkeenaȱJohnȱNurmisenȱosakȬ
keenomistajilleȱ Transaktionȱ osanaȱ toteutettavassaȱ järjestelyssä,ȱ jossaȱ Yhtiöȱ vastaanottavanaȱ yhtiönäȱ jakautumisessaȱ
hankkiiȱ Johnȱ Nurmiselta,ȱ senȱ kokonaisjakautumisenȱ kautta,ȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ eliȱ Rautatietoiminnot,ȱ
TavarankäsittelyȬȱjaȱlisäarvopalvelut,ȱErikoisȬȱjaȱraskaskuljetukset,ȱTullauspalvelut,ȱHoivalogistiikkaliiketoiminnanȱsekäȱ
näihinȱ liittyvätȱ hallintoyksiköt.ȱ Ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ päätöksenȱ mukaisestiȱ hallituksenȱ valtuutustaȱ 10.000.000ȱ
uudenȱAȬlajinȱosakkeenȱantamiseenȱvoitiinȱkäyttääȱvainȱylläȱtarkoitetunȱjakautumisvastikkeenȱsuorittamiseksi.ȱ
ȱ
Ylimääräisenȱyhtiökokouksenȱsilleȱ8.10.2007ȱantamanȱvaltuutuksenȱnojallaȱYhtiönȱhallitusȱpäättiȱ22.11.2007ȱSuunnatustaȱ
Annista,ȱjossaȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱannetaanȱyhteensäȱ9.999.989ȱuuttaȱAȬlajinȱosaketta.ȱSuunnatussaȱAnȬ
nissaȱannettavatȱUudetȱOsakkeetȱjaetaanȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱheidänȱosakeomistuksensaȱsuhteessa.ȱ
ȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱannettavatȱUudetȱOsakkeetȱvastaavatȱnoinȱ78,6ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakkeistaȱjaȱniidenȱtuottamistaȱ
äänistäȱsenȱjälkeen,ȱkunȱ(i)ȱTransaktioȱonȱtoteutunutȱjaȱ(ii)ȱosakelajienȱyhdistämistäȱsekäȱPääomistajilleȱsuunnattuaȱMakȬ
sutontaȱAntiaȱkoskevaȱyhtiökokouksenȱpäätösȱonȱrekisteröity.ȱȱ
ȱ
MaksutonȱAntiȱjaȱosakelajienȱyhdistäminenȱ
ȱ
Yhtiönȱ ylimääräinenȱ yhtiökokousȱ 8.10.2007ȱ päättiȱ osakelajienȱ yhdistämisestäȱ siten,ȱ ettäȱ kaikkiȱ Yhtiönȱ KȬlajinȱ osakkeetȱ
muunnetaanȱsamanlajisiksiȱYhtiönȱmuidenȱosakkeidenȱkanssaȱ(AȬlaji)ȱjaȱyhtiöjärjestykseenȱsisältyneetȱmääräyksetȱerilajiȬ
sistaȱ osakkeista,ȱ osakkeenȱ nimellisarvostaȱ jaȱ osakepääomanȱ vähimmäisȬȱ jaȱ enimmäismäärästäȱ poistettiin.ȱ Muutoksenȱ
johdostaȱyhtiönȱkaikillaȱosakkeillaȱonȱyksiȱääni,ȱkunȱaiemminȱKȬlajinȱosakkeillaȱoliȱyhtiökokouksessaȱollutȱ20ȱääntäȱjaȱAȬ
lajinȱ osakkeillaȱ yksiȱ ääni.ȱ Osakelajienȱ yhdistäminenȱ päätettiinȱ tehdäȱ suhteessaȱ 1:1ȱ eliȱ siten,ȱ ettäȱ kukinȱ KȬlajinȱ osakeȱ
muunnetaanȱyhdeksiȱAȬlajinȱosakkeeksi.ȱOsakelajienȱyhdistämiselläȱeiȱsitenȱsellaisenaanȱoleȱosakeomistustaȱlaimentavaaȱ
vaikutusta.ȱ
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Osakelajienȱyhdistämispäätösȱtehtiinȱehdollisenaȱjaȱedellyttäen,ȱettäȱkompensaationaȱäänivallanȱmenetyksestäȱ8.10.2007ȱ
pidettyȱyhtiökokousȱpäättäisiȱMaksuttomastaȱAnnista,ȱjossaȱosakkeenomistajienȱetuoikeudestaȱpoiketenȱannetaanȱKȬlajinȱ
osakkeenomistajilleȱvastikkeettaȱneljäȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱkutakinȱviittäȱKȬlajinȱosakettaȱvastaan.ȱKȬlajinȱosakȬ
keidenȱ omistajatȱ olivatȱ antaneetȱ suostumuksensaȱ osakelajienȱ yhdistämiselleȱ edellyttäen,ȱ ettäȱ äänioikeudenȱ aleneminenȱ
korvataanȱedelläȱmainitullaȱMaksuttomallaȱAnnilla.ȱȱ
ȱ
Edelläȱ mainittuunȱ osakelajienȱ yhdistämiseenȱ liittyenȱ yhtiökokousȱ päättiȱ Maksuttomastaȱ Annista,ȱ jossaȱ KȬlajinȱ osakkeiȬ
denȱomistajilleȱannetaanȱvastikkeettaȱneljäȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱkutakinȱviittäȱKȬlajinȱosakettaȱvastaan.ȱMaksutȬ
tomanȱAnninȱjohdostaȱYhtiönȱosakemääräȱnouseeȱyhteensäȱ240.000ȱosakkeella.ȱMaksuttomassaȱosakeannissaȱannettavatȱ
UudetȱOsakkeetȱjaetaanȱKȬlajinȱosakkeidenȱomistajilleȱtäsmäytyspäivän,ȱjokaȱonȱarvioltaȱ1.1.2008,ȱmukaisenȱomistuksenȱ
suhteessa.ȱ
ȱ
MaksuttomassaȱAnnissaȱannetutȱosakkeetȱvastaavatȱnoinȱ1,9ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakkeistaȱjaȱniidenȱtuottamistaȱäänistäȱ
välittömästiȱsenȱjälkeenȱkunȱ(i)ȱTransaktioȱonȱtoteutunutȱjaȱ(ii)ȱosakelajienȱyhdistämistäȱsekäȱMaksutontaȱAntiaȱkoskevaȱ
yhtiökokouksenȱpäätösȱonȱrekisteröity.ȱMaksuttomassaȱAnnissaȱannettavatȱUudetȱOsakkeetȱjaetaanȱKȬlajinȱosakkeidenȱ
omistajilleȱtäsmäytyspäivänȱmukaisenȱomistuksenȱsuhteessa.ȱ
ȱ
YlimääräinenȱyhtiökokousȱasettiȱMaksuttomanȱAnninȱvoimaantulonȱjaȱ rekisteröinninȱehdoksi,ȱettäȱedelläȱtarkoitetussaȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriin,ȱmikäȱtapahtuuȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱȱ
ȱ
Riskitekijätȱ
ȱ
Sijoittamispäätöstäȱ tehtäessäȱ tuleeȱ ottaaȱ huomioon,ȱ ettäȱ osakesijoittamiseenȱ liittyyȱ riskejä.ȱ Sijoitustaȱ harkitsevienȱ tuleeȱ
tutustuaȱ huolellisestiȱ Perusesitteeseenȱ jaȱ Arvopaperiliitteeseenȱ sekäȱ erityisestiȱ Perusesitteenȱ kohtaanȱ ”Riskitekijöitä”ȱ jaȱ
Arvopaperiliitteenȱkohtaanȱ”Arvopapereihinȱliittyviäȱriskitekijöitä”.ȱ
ȱ
Riskitekijöitäȱonȱlueteltuȱalla.ȱLuetteloȱeiȱoleȱtyhjentäväȱjaȱmyösȱriskitȱtaiȱepävarmuustekijät,ȱjoistaȱYhtiöȱeiȱtälläȱhetkelläȱ
oleȱtietoinenȱtaiȱjoitaȱseȱpitääȱjuuriȱnytȱepäolennaisina,ȱsaattavatȱvaikuttaaȱolennaisenȱhaitallisestiȱYhtiönȱliiketoimintaan,ȱ
taloudelliseenȱ asemaanȱ jaȱ liiketoiminnanȱ tulokseenȱ taiȱ Yhtiöönȱ tehdynȱ sijoituksenȱ arvoon.ȱ Arvopapereidenȱ markkinaȬ
hintaȱsaattaaȱlaskeaȱnäidenȱriskienȱtoteutumisenȱvuoksiȱjaȱsijoittajatȱvoivatȱmenettääȱsijoituksensaȱosittainȱtaiȱkokonaan.ȱ
ȱ
Liiketoimintaanȱliittyvätȱriskitȱ
ȱ
o Laajentuminenȱkehittyvilleȱmarkkinoilleȱ
o Lainsäädäntöȱjaȱviranomaismääräyksetȱsekäȱniidenȱmuutoksetȱ
o MahdollisetȱveroȬȱjaȱtullilainsäädännönȱmuutoksistaȱjaȱtulkinnastaȱaiheutuvatȱriskitȱ
o Asiakasriskitȱ
o Alihankintariskitȱ
o KilpailuȬȱjaȱtoimintaympäristöȱ
o Yritysjärjestelyidenȱtoteuttamiseenȱliittyvätȱriskitȱ
o Toiminnanȱpääomaintensiivisyysȱ
o OmaisuusȬȱjaȱvahinkoriskitȱjaȱtoiminnanȱkeskeytysriskitȱ
o Ympäristöriskitȱ
o Tietojärjestelmiinȱliittyvätȱriskitȱ
o Riippuvuusȱavainhenkilöstöstäȱ
o Lakotȱjaȱmuutȱtyöriidatȱ
o Valuuttakurssiriskiȱ
o Suhdannevaihtelutȱ
ȱ
Transaktioonȱliittyvätȱriskitȱ
ȱ
o Yhtiönȱomistuksenȱkeskittyminenȱ
o Toissijainenȱvastuuȱveloistaȱjaȱvastuistaȱjakautumisessaȱ
o Tuntemattomatȱverovastuutȱ
o TransaktionȱmahdollinenȱvaikutusȱNurminenȱLogisticsinȱsopimuksiinȱjaȱlupiinȱ
o NurminenȱLogisticsȱ-liiketoiminnan puuttuva taloudellinen historiaȱ
o Transaktionȱtoteutumisenȱepävarmuusȱjaȱaikataulunȱviivästyminenȱ
11ȱ(36)ȱ

ȱ
Arvopapereihinȱliittyvätȱriskitȱ
ȱ
o Osakemarkkinatȱjaȱlikviditeettiȱ
o Omistuksenȱlaimentuminenȱ
o Osingotȱ
o Listalleotonȱedellytyksetȱ
o Ulkomaalaistenȱosakkeenomistajienȱmerkintäetuoikeusȱ
ȱ
TietojaȱYhtiöstäȱjaȱosakkeistaȱ
ȱ
Yleisetȱtiedot
ȱ
YhtiönȱrekisteröityȱtoiminimiȱonȱTransaktionȱtoteutumisenȱjälkeen,ȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008ȱalkaen,ȱNurminenȱLogisticsȱOyj,ȱ
ruotsiksiȱNurminenȱLogisticsȱAbpȱjaȱenglanniksiȱNurminenȱLogisticsȱPlcȱjaȱsenȱkotipaikkaȱonȱHelsinki.ȱYhtiönȱrekisteröiȬ
tyȱ käyntiosoiteȱ Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ onȱ Pasilankatuȱ 2,ȱ 00240ȱ Helsinkiȱ jaȱ puhelinnumeroȱ +358ȱ 10ȱ545ȱ 00.ȱ
Tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ päivämääränäȱ Yhtiönȱ rekisteröityȱ toiminimiȱ onȱ Kasolaȱ Oyjȱ jaȱ senȱ kotipaikkaȱ onȱ Helsinki.ȱ
YhtiönȱrekisteröityȱkäyntiosoiteȱonȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱLyhtytieȱ2,ȱ00750ȱHelsinkiȱjaȱpuhelinnumeroȱ+358ȱ
9ȱ346ȱ81.ȱ
ȱ
YhtiönȱtoimintaȬajatuksenaȱTransaktionȱjälkeenȱonȱtarjotaȱjaȱtuottaaȱkorkealaatuisiaȱjaȱasiakkaidenȱkilpailukykyäȱvahvisȬ
taviaȱ logistiikkapalvelujaȱ Suomessa,ȱ Baltiassaȱ sekäȱ Venäjälläȱ jaȱ muissaȱ IVYȬmaissa.ȱ Yhtiöȱ muodostuuȱ Transaktiossaȱ
siten,ȱettäȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaȱeliȱseuraavatȱJohnȱNurmisenȱliiketoiminnat:ȱRautatietoiminnot,ȱTavarankäȬ
sittelyȱjaȱlisäarvopalvelut,ȱTullauspalvelut,ȱErikoisȬȱjaȱraskaskuljetukset,ȱHoivalogistiikka,ȱMoskovanȱtullausȬȱjaȱlentorahȬ
titoimintaȱ sekäȱ edelläȱ mainittujaȱ toimintojaȱ palvelevatȱ hallintoyksikötȱ siirretäänȱ Johnȱ Nurmisenȱ kokonaisjakautumisenȱ
kauttaȱYhtiöönȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱ
ȱ
TransaktionȱtoteutuessaȱYhtiönȱyhtiöjärjestyksenȱ2ȱ§:nȱmukaisenaȱtoimialanaȱonȱtuottaaȱjaȱtarjotaȱlogistiikkaȬȱjaȱhuolintaȬ
palveluja,ȱ harjoittaaȱ kuljetustoimintaa,ȱ kutenȱ sairaankuljetusta,ȱ tuottaaȱ hoivapalvelujaȱ jaȱ harjoittaaȱ rahoitustoimintaaȱ
sekäȱ muutaȱ edelläȱ mainittuihinȱ liittyvääȱ toimintaaȱ kotiȬȱ jaȱ ulkomailla.ȱ Yhtiöȱ voiȱ toimintaansaȱ vartenȱ omistaaȱ jaȱ hallitaȱ
kiinteistöjä,ȱollaȱosakkaanaȱtoimintaansaȱtukevissaȱjaȱtäydentävissäȱyrityksissäȱsekäȱharjoittaaȱtoimistoȬȱjaȱvarastotilojenȱ
vuokraustoimintaa.ȱLisäksiȱYhtiöȱvoiȱhankkia,ȱomistaaȱjaȱmyydäȱarvopapereita.ȱ
ȱ
Yhtiöȱonȱjulkinenȱosakeyhtiö,ȱjohonȱsovelletaanȱSuomenȱlakia.ȱYhtiöȱonȱmerkittyȱPatenttiȬȱjaȱrekisterihallituksenȱylläpiȬ
tämäänȱkaupparekisteriinȱ20.1.1961ȱrekisterinumerollaȱ158.329.ȱYhtiönȱyritysȬȱjaȱyhteisötunnusȱonȱ0109707Ȭ8ȱjaȱsenȱtiliȬ
kausiȱalkaaȱvuosittainȱ1.1.ȱjaȱpäättyyȱ31.12.ȱ
ȱ
Osakkeetȱjaȱosakkeenomistajat
ȱ
Tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ Yhtiönȱ rekisteröityȱ osakepääomaȱ onȱ 4.214.521ȱ euroaȱ jaȱ rekisteröityȱ osakkeidenȱ lukumääräȱ
yhteensäȱ 2.479.130ȱ osaketta.ȱ Yhtiönȱ osakasluettelossaȱ onȱ tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ päivämääränäȱ yhteensäȱ 293ȱ osakȬ
keenomistajaa.ȱ
ȱ
Yhtiönȱ rekisteröityȱ osakepääomaȱ onȱ Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ 4.214.521ȱ euroaȱ jaȱ rekisteröityȱ osakkeidenȱ lukuȬ
määräȱonȱyhteensäȱ12.719.119ȱosaketta.ȱTämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱolevanȱtiedonȱmukaanȱYhtiönȱosakasȬ
luettelossaȱonȱTransaktionȱtoteuduttuaȱyhteensäȱ311ȱosakkeenomistajaaȱedellyttäen,ȱettäȱTransaktioȱtoteutuuȱsenȱehtojenȱ
mukaisesti,ȱ tehtäväȱ ostotarjousȱ eiȱ muutaȱ omistusosuuksiaȱ jaȱ ettäȱ omistuksissaȱ eiȱ muutoinkaanȱ tapahduȱ merkittäviäȱ
muutoksia.ȱȱ
ȱ
Yhtiönȱ osakkeetȱ kuuluvatȱ arvoȬosuusjärjestelmäänȱ jaȱ neȱ ovatȱ listattuinaȱ Helsinginȱ Pörssinȱ pörssilistalla.ȱ Osakkeidenȱ
ISINȬkoodiȱ onȱ FI0009900187ȱ jaȱ kaupankäyntitunnusȱ onȱ tämänȱ Perusesitteenȱ päivämääränäȱ ”KASAS”ȱ jaȱ Transaktionȱ
toteutumisenȱjälkeenȱ”NLG1V”.ȱȱ
ȱ
YhtiönȱosakkeetȱovatȱtämänȱPerusesitteenȱpäivämääränäȱHelsinginȱPörssinȱtarkkailulistalla.ȱOsakkeetȱsiirrettiinȱtarkkaiȬ
lulistalleȱ7.9.2007ȱYhtiönȱjulkaistuaȱtiedonȱTransaktiosta.ȱTarkkailulistanȱtarkoituksenaȱonȱkiinnittääȱmarkkinoidenȱhuoȬ
mioȱlistayhtiöönȱliittyväänȱerityiseenȱseikkaan.ȱ
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ȱ
ȱ
Eräitäȱtaloudellisiaȱtietoja
ȱ
TransaktionȱtoteutumiseenȱastiȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaaȱharjoitetaanȱosanaȱJohnȱNurminenȱȬkonserniaȱjaȱliikeȬ
toiminnanȱ tulos,ȱ taloudellinenȱ asemaȱ jaȱ rahavirratȱ esitettäänȱ yhdessäȱ Johnȱ Nurmisenȱ tuloksen,ȱ varojenȱ jaȱ rahavirranȱ
yhteydessä.ȱ Näinȱ ollenȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnastaȱ eiȱ oleȱ saatavillaȱ historiallisiaȱ tilinpäätöstietoja.ȱ Nurminenȱ
LogisticsȱȬliiketoiminnanȱtilinpäätöstiedotȱesitetäänȱEsitteessäȱJohnȱNurmisenȱkonsernitilinpäätöksistäȱeriytettyinäȱtilinȬ
päätöstietoinaȱ (carveȬoutȱ Ȭtilinpäätöstiedot).ȱ Perusesitteenȱ sivuillaȱ F3–F74ȱ onȱ esitettyȱ Transaktiossaȱ Yhtiöönȱ siirtyvänȱ
Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ eriytetytȱ tuloslaskelmat,ȱ taseet,ȱ rahavirtalaskelmat,ȱ tilinpäätöksenȱ laatimisperiaatȬ
teet,ȱ liitetiedotȱ sekäȱ IFRSȬraportointiinȱ siirtymistäȱ koskevatȱ täsmäytyslaskelmat.ȱ Eriytetytȱ tilinpäätöstiedotȱ esitetäänȱ
konsernina,ȱjonkaȱyritysrakenneȱonȱselostettuȱPerusesitteenȱkohdassaȱ”NurminenȱLogisticsȱjaȱsenȱliiketoimintaȱ–ȱKonserniraȬ
kenne”.ȱȱ
ȱ
NurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaȱsyntyyȱJohnȱNurmisenȱkokonaisjakautumisenȱseurauksena.ȱJakautumissuunnitelmanȱ
mukaisestiȱNurminenȱLogisticsilleȱsiirtyvätȱtietytȱjakautumissuunnitelmassaȱyksilöidytȱvarat,ȱvelatȱjaȱvastuut.ȱJakautuȬ
mistaȱonȱselostettuȱPerusesitteenȱkohdassaȱ”NurminenȱLogisticsinȱmuodostuminen”.ȱȱȱ
ȱ
JohnȱNurmisenȱkonsernitilinpäätöksistäȱeriytetytȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱtilinpäätöstiedotȱperustuvatȱtilinȬ
tarkastettuihinȱJohnȱNurminenȱȬkonserninȱtilinpäätöksiinȱ31.12.2004,ȱ31.12.2005ȱjaȱ31.12.2006ȱpäättyneiltäȱtilikausiltaȱsekäȱ
konserninȱ tilintarkastamattomaanȱ välitilinpäätökseenȱ 30.9.2007ȱ päättyneeltäȱ ajanjaksolta.ȱ Johnȱ Nurminenȱ Ȭkonserninȱ
edelläȱmainitutȱkonsernitilinpäätöksetȱonȱlaadittuȱSuomessaȱvoimassaȱolevienȱkirjanpitolainȱsäännöstenȱ(FAS)ȱjaȱniidenȱ
mukaistenȱ kirjaamisȬȱ jaȱ arvostamisperiaatteidenȱ mukaisesti.ȱ Yhtiöönȱ siirtyvänȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ
eriytetytȱtiedotȱ31.12.2005ȱjaȱ31.12.2006ȱpäättyneidenȱtilikausienȱsekäȱ30.9.2007ȱlaaditunȱvälitilinpäätöksenȱosaltaȱonȱmuuȬ
tettuȱ vastaamaanȱ kansainvälistenȱ tilinpäätösstandardienȱ (IFRS)ȱ kirjaamisȬȱ jaȱ arvostamisperiaatteita.ȱ Merkittävimpiäȱ
vaikutuksiaȱeriytettyjenȱlukujenȱmuuttamisestaȱIFRSȬstandardienȱmukaiseksiȱonȱkuvattuȱPerusesitteenȱsivuillaȱF18–F57.ȱȱ
ȱ
YhtiöönȱsiirtyvänȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱtilinpäätöstietoihinȱeiȱsisällyȱosakepääomaaȱtaiȱmuitaȱomanȱpääȬ
omanȱ eriä.ȱ Eriytetyistäȱ luvuistaȱ muodostetuissaȱ taseissaȱ esitetytȱ nettovaratȱ onȱ laskettuȱ liiketoimintasiirrossaȱ siirtyvienȱ
varojenȱjaȱvelkojenȱerotuksena.ȱȱ
ȱ
SeuraavassaȱesitetytȱYhtiöönȱsiirtyvänȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱeriytetytȱtilinpäätöstiedotȱonȱesitettyȱainoasȬ
taanȱ havainnollistamistarkoituksessa.ȱ Esitettyjäȱ eriytettyjäȱ tilinpäätöstietojaȱ onȱ luettavaȱ yhdessäȱ Esitteeseenȱ sisältyvienȱ
Johnȱ Nurminenȱ tilinpäätöstietojenȱ jaȱ niidenȱ liitetietojen,ȱ eriytettyjenȱ tilinpäätöstietojenȱ laatimisperiaatteidenȱ jaȱ IFRSȬ
tilinpäätösperiaatteidenȱkanssa.ȱEsitteessäȱesitettävätȱJohnȱNurmisenȱkonsernitilinpäätöksistäȱeriytetytȱNurminenȱLogisȬ
ticsȱȬliiketoiminnanȱtilinpäätöstiedotȱeivätȱvälttämättäȱvastaaȱNurminenȱLogisticsinȱliiketoiminnanȱtulosta,ȱtaloudellistaȱ
asemaaȱjaȱkassavirtaa,ȱjotkaȱolisivatȱtoteutuneet,ȱmikäliȱNurminenȱLogisticsȱolisiȱollutȱerillinenȱpörssiyhtiöȱtarkastelujakȬ
sojenȱ aikana.ȱ Vastaavastiȱ niilläȱ eiȱ välttämättäȱ oleȱ yhteyttäȱ Nurminenȱ Logisticsinȱ tulevaanȱ liiketoiminnanȱ tulokseenȱ jaȱ
taloudelliseenȱasemaan.ȱ
ȱ
ȱ
Tuhattaȱeuroaȱȱ
9/2007
9/2006
2006
2005ȱ
2005
2004
IFRSȱ
IFRSȱ
IFRSȱ
IFRSȱ
FASȱ
FASȱ
Eriytetytȱtuloslaskelmatiedotȱ
(tilintarkasȬ
(tilintarkasȬ
(tilintarkasȬ
(tilintarkasȬ
(tilintarȬ
(tilintarkasȬ
tamaton)ȱ
tamaton)ȱ
tamaton)ȱ
tamaton)ȱ
kastettu)ȱ
tamaton)ȱ
Liikevaihtoȱ
61ȱ492ȱ
52ȱ802ȱ
72ȱ205ȱ
66ȱ663ȱ
67ȱ059ȱ
55ȱ315ȱ
Liiketoiminnanȱmuutȱtuototȱ
1ȱ251ȱ
16ȱ
657ȱ
427ȱ
427ȱ
146ȱ
Aineidenȱjaȱpalveluidenȱkäyttöȱ
Ȭ31ȱ773ȱ
Ȭ27ȱ692ȱ
Ȭ38ȱ464ȱ
Ȭ35ȱ361ȱ
Ȭ34ȱ877ȱ
Ȭ28ȱ150ȱ
TyösuhdeȬetuuksistaȱȱ
ȱ
aiheutuvatȱkulutȱ
Ȭ13ȱ449ȱ
Ȭ11ȱ775ȱ
Ȭ16ȱ475ȱ
Ȭ15ȱ109ȱ
Ȭ15ȱ433ȱ
Ȭ14ȱ512ȱ
Poistotȱjaȱarvonalentumisetȱ
Ȭ2ȱ411ȱ
Ȭ2ȱ583ȱ
Ȭ2ȱ446ȱ
Ȭ3ȱ629ȱ
Ȭ2ȱ188ȱ
Ȭ2ȱ853ȱ
Liiketoiminnanȱmuutȱkulutȱ
Ȭ10ȱ916ȱ
Ȭ10ȱ200ȱ
Ȭ13ȱ182ȱ
Ȭ11ȱ095ȱ
Ȭ11ȱ547ȱ
Ȭ8ȱ555ȱ
Liikevoittoȱ
2ȱ968ȱ
ȱ964ȱ
1ȱ888ȱ
3ȱ113ȱ
3ȱ045ȱ
1ȱ798ȱ
RahoitustuototȱjaȱȬkulutȱ
Ȭ1ȱ387ȱ
Ȭ687ȱ
Ȭ846ȱ
Ȭ569ȱ
Ȭ782ȱ
Ȭ1202ȱ
Ȭ133ȱ
Ȭȱ
Ȭȱ
Osuusȱosakkuusyrityksenȱtuloksestaȱ
39ȱ
Ȭ31ȱ
Ȭ170ȱ
Voittoȱennenȱverojaȱ
1ȱ620ȱ
246ȱ
872ȱ
2ȱ411ȱ
2ȱ263ȱ
596ȱ
Tuloverotȱ
Ȭ329ȱ
Ȭ48ȱ
Ȭ129ȱ
Ȭ618ȱ
Ȭ588ȱ
Ȭ173ȱ
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Tilikaudenȱvoittoȱ
1ȱ291ȱ
198ȱ
743ȱ
1ȱ793ȱ
1ȱ674ȱ
423ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Eriytetytȱrahavirtalaskemanȱtiedotȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Liiketoiminnanȱnettorahavirtaȱ
3ȱ167ȱ
2ȱ167ȱ
2ȱ532ȱ
5ȱ459ȱ
3 895ȱ
ȱ
Ȭ
Investointienȱnettorahavirtaȱ
Ȭ10ȱ478ȱ
Ȭ9ȱ555ȱ
Ȭ16ȱ225ȱ
Ȭ7 602ȱ
Ȭ7 602ȱ ȱ
Ȭ
Rahoituksenȱnettorahavirtaȱ
Ȭ12ȱ627ȱ
15ȱ625ȱ
19ȱ096ȱ
187ȱ
187ȱ
Ȭȱ
ȱ
7ȱ281ȱ
8ȱ180ȱ
429ȱ
429ȱ
ȱ
ȱȱȱLyhytaikaistenȱlainojenȱnostotȱ
ȱȱȱLyhytaikaistenȱ lainojenȱ takaisinȬ
Ȭ1ȱ756ȱ
Ȭ16ȱ
Ȭ5ȱ016ȱ
Ȭ14ȱ
Ȭ14ȱ
ȱ
maksutȱ
ȱȱȱPitkäaikaistenȱlainojenȱnostotȱ
5ȱ358ȱ
10ȱ878ȱ
19ȱ730ȱ
2ȱ629ȱ
2ȱ629ȱ
ȱ
ȱȱȱPitkäaikaistenȱ lainojenȱ takaisinȱȱ
Ȭ16ȱ229ȱ
Ȭ2ȱ518ȱ
Ȭ3ȱ798ȱ
Ȭ2ȱ857ȱ
Ȭ2ȱ857ȱ
ȱ
maksutȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Eriytetytȱtaseenȱtiedotȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Pitkäaikaisetȱvaratȱ
53ȱ199ȱ
40ȱ116ȱ
45ȱ414ȱ
28ȱ743ȱ
27ȱ999ȱ
23ȱ342ȱ
Lyhytaikaisetȱvaratȱ
20ȱ067ȱ
11ȱ915ȱ
15ȱ548ȱ
15ȱ455ȱ
15ȱ245ȱ
13ȱ503ȱ
Pitkäaikaisetȱvelatȱyhteensäȱ
24ȱ320ȱ
22ȱ778ȱ
29ȱ365ȱ
10ȱ315ȱ
9ȱ538ȱ
10ȱ009ȱ
17ȱ778ȱ
19ȱ758ȱ
19ȱ375ȱ
16ȱ574ȱ
Lyhytaikaisetȱvelatȱyhteensäȱ
25ȱ943ȱ
17ȱ573ȱ
Nettovaratȱ
21ȱ695ȱ
11ȱ142ȱ
13ȱ077ȱ
13ȱ672ȱ
13ȱ668ȱ
10ȱ076ȱ
Taseenȱloppusummaȱ
73ȱ265ȱ
52ȱ031ȱ
60ȱ962ȱ
44ȱ198ȱ
43ȱ244ȱ
36ȱ845ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Tunnuslukujaȱ*)ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
55ȱ315ȱ
Liikevaihto,ȱmilj.ȱeuroaȱ
61ȱ492
52ȱ802ȱ
72ȱ205ȱ
66ȱ663ȱ
67ȱ059ȱ
4,5
3,3
Liikevoitto,ȱosuusȱliikevaihdosta,ȱ%ȱ
4,8ȱ%
1,8ȱ%
2,6ȱ%
4,7ȱ%ȱ
Bruttoinvestoinnit,ȱmilj.ȱeuroaȱ
14ȱ173ȱ
14ȱ284ȱ
21ȱ569ȱ
13ȱ045ȱ
10ȱ255ȱ
10ȱ102ȱ
Bruttoinvestoinnit,ȱȱ
23,05ȱ%ȱ
27,05ȱ%ȱ
29,87ȱ%ȱ
19,57ȱ%ȱ
15,29ȱ%ȱ
18,26ȱ%ȱ
osuusȱliikevaihdosta,ȱ%ȱ1)ȱ
Sijoitetunȱpääomanȱtuotto,ȱ%ȱ2)ȱ
9,08ȱ%ȱ
4,16ȱ%ȱ
5,19ȱ%ȱ
13,15ȱ%ȱ
12,57ȱ%ȱ
Ȭȱ
509ȱ
509ȱ
355ȱ
355ȱ
340ȱ
Henkilöstöȱkeskimäärinȱ
572ȱ
ȱ
*)ȱTunnuslukujenȱlaskentaperiaatteetȱȱ
ȱ
Bruttoinvestoinnit,ȱ
osuusȱ
Bruttoinvestoinnitȱȱ
ȱ(1)ȱ
=ȱ
Xȱ100ȱ
Liikevaihtoȱ
liikevaihdostaȱ(%)ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Sijoitetunȱ pääomanȱ tuottoȱ
Voittoȱtaiȱtappioȱennenȱverojaȱ+ȱkorkoȬȱjaȱmuutȱrahoituskulutȱ
(2)ȱ
=ȱ
Xȱ100ȱ
Taseenȱloppusummaȱ–ȱkorottomatȱvelatȱ(keskimäärinȱtilikaudenȱaikana)ȱ
(%)ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
MerkittävimmätȱmuutoksetȱNurminenȱLogisticsinȱsiirtymisestäȱkansainvälistenȱtilinpäätösstandardienȱ(IFRS)ȱnoudattamiȬ
seenȱvuonnaȱ2005ȱliittyivätȱrahoitusleasingsopimuksillaȱhankittujenȱomaisuuserienȱkirjanpidolliseenȱkäsittelyyn,ȱliikearvosȬ
taȱtehtävienȱpoistojenȱpalauttamiseenȱjaȱkorvaamiseenȱarvonalentumistestauksella,ȱVenäjänȱliiketoimintojenȱkäytössäȱoleviȬ
enȱjunanvaunujenȱpoistokäsittelynȱmuutokseen,ȱosakeperusteisistaȱmaksuistaȱaiheutuvienȱkulujenȱkirjanpidolliseenȱkäsitteȬ
lyynȱsekäȱkonsernitilinpäätökseenȱyhdisteltyjenȱyritystenȱmäärittelyyn.ȱYksityiskohtaisetȱtiedotȱkansainvälistenȱtilinpäätösȬ
standardienȱ(IFRS)ȱnoudattamiseenȱsiirtymisenȱvaikutuksistaȱonȱesitettyȱPerusesitteenȱliitteenäȱsivullaȱFȱ50Ȭ57.ȱ
ȱ
Liikkeeseenlaskunȱkustannuksetȱ
ȱ
Yhtiönȱjohtoȱarvioi,ȱettäȱliikkeeseenlaskustaȱaiheutuvatȱasiantuntijapalkkiotȱjaȱmuutȱkulutȱovatȱnoinȱ1,2ȱmiljoonaaȱeuroa,ȱ
jotkaȱkatetaanȱYhtiönȱkäteisvaroista.ȱ

14ȱ(36)ȱ

ȱ

ȱ
Pääosakkaatȱjaȱlähipiirinȱliiketoimetȱȱ
ȱ
AllaȱolevassaȱtaulukossaȱonȱesitettyȱYhtiönȱkymmenenȱsuurintaȱosakkeenomistajaaȱtämänȱEsitteenȱpäivämääränä.ȱTiedotȱ
perustuvatȱSuomenȱArvopaperikeskusȱOy:nȱylläpitämäänȱomistajaluetteloonȱmerkittyynȱomistukseen.ȱȱ
ȱ
ȱ
Osakkeenomistajaȱ
AȬlaji
KȬlaji
Osakkeitaȱ
Osuusȱ
Osuusȱ
yhteensä osakkeista,ȱ%ȱ
äänistä,ȱ%
1ȱ MaturialaȱOyȱ
201ȱ000
201ȱ000
8,1ȱ
49,1
2ȱ JariȱBachmannȱ
255ȱ500
33ȱ000
288ȱ500
11,6ȱ
11,2
3ȱ SanniȱBachmannȱ
255ȱ500
33ȱ000
288ȱ500
11,6ȱ
11,2
4ȱ KirtaȱForsströmȱ
255ȱ500
33ȱ000
288ȱ500
11,6ȱ
11,2
5ȱ AutoCarreraȱOyȱ
428ȱ751
428ȱ751
17,3ȱ
5,2
6ȱ MarkkuȱTuuliȱ
282ȱ963
282ȱ963
11,4ȱ
3,5
7ȱ JohnȱNurminenȱOyȱ
115ȱ600
115ȱ600
4,7ȱ
1,4
8ȱ LasseȱPaitsolaȱ
77ȱ000
77ȱ00
3,1ȱ
0,9
55ȱ146
55ȱ146
2,2ȱ
0,7
9ȱ UlfȱLiljeströmȱ
10ȱ JuhaniȱPiironenȱ
40ȱ000
40ȱ000
1,6ȱ
0,5
Yhteensäȱ
83,2ȱ
94,9
ȱ
1ȱ765ȱ960ȱ
300ȱ000
2ȱ065ȱ960
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Muutȱkuinȱmainitutȱ
413ȱ170
0
413ȱ170ȱ
16,8ȱ
5,1
ȱ
Yhteensäȱȱ
2ȱ179ȱ130
300ȱ000
2ȱ479ȱ130
100,0ȱ
100,0
ȱ
Yhtiöȱ myiȱ 30.11.2007ȱ voimaanȱ tulleellaȱ kaupallaȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ Yhtiönȱ lähipiiriinȱ kuuluvalleȱ taholle.ȱ Katsoȱ tarȬ
kemminȱPerusesitteenȱkohtaȱ”Omistusrakenneȱjaȱlähipiiriliiketoimet”.ȱȱ
ȱ
Transaktionȱ toteutumisenȱ yhteydessäȱ Yhtiönȱ jaȱ Juhaȱ Nurmisenȱ määräysvaltayhtiöidenȱ välilleȱ tuleeȱ voimaanȱ PerusesitȬ
teenȱkohdassaȱ”NurminenȱLogisticsinȱmuodostaminenȱ–ȱYhtiönȱjaȱUudenȱJohnȱNurminenȱOy:nȱvälisetȱsopimussuhteetȱTransaktiȬ
onȱjälkeen”ȱselostetutȱsopimuksetȱjaȱmuutȱsitoumukset.ȱKyseistenȱsopimustenȱjaȱsitoumustenȱrahallinenȱarvoȱonȱtämänȬ
hetkisenȱarvionȱmukaanȱnoinȱ3,5ȱmiljoonaaȱeuroaȱvuodessa,ȱjoistaȱNurminenȱLogisticsinȱmyyntejäȱonȱnoinȱ0,3ȱmiljoonaaȱ
euroaȱjaȱostojaȱnoinȱ3,3ȱmiljoonaaȱeuroa.ȱ
ȱ
NurminenȱLogisticsȱonȱrahoittanutȱosanȱtaseensaȱvarojenȱlisäyksestäȱjaȱvieraanȱpääomanȱpalautuksistaȱUusiȱJohnȱNurȬ
minenȱ Oy:öönȱ siirtyviltäȱ liiketoiminnoiltaȱ saamallaanȱ rahoituksella.ȱ Tämäȱ rahoitusȱ onȱ määrältäänȱ noinȱ 8,5ȱ miljoonaaȱ
euroaȱ jaȱ seȱ onȱ otettuȱ huomioonȱ Nurminenȱ Logisticsinȱ nettovarallisuuttaȱ vähentävänäȱ eränäȱ jaȱ sisällytettyȱ eriytetynȱ taȬ
seenȱ korottomiinȱ velkoihinȱ taseessaȱ 30.9.2007.ȱ Jakautumiseenȱ liittyenȱ kyseisestäȱ noinȱ 8,5ȱ miljoonanȱ euronȱ määräisestäȱ
sisäisestäȱrahoituksestaȱtehdäänȱerillinenȱlainasopimus.ȱ
ȱ
Tärkeitäȱpäivämääriäȱ
ȱ
7.9.2007ȱ
Perussopimusȱallekirjoitettiinȱ
8.10.2007ȱ
YhtiönȱylimääräinenȱyhtiökokousȱhyväksyiȱTransaktionȱ
12.11.2007ȱ
JohnȱNurmisenȱylimääräinenȱyhtiökokousȱhyväksyiȱjakautumissuunnitelmanȱ
22.11.2007ȱ
Yhtiönȱ hallitusȱ hyväksyiȱ jakautumissuunnitelmanȱ jaȱ päättiȱ 9.999.989ȱ AȬlajinȱ osakkeenȱ Suunnatustaȱ
AnnistaȱjakautumisvastikkeenaȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱ
30.11.2007ȱ
YhtiöȱmyiȱKasolaȬliiketoiminnanȱȱ
10.12.2007ȱ
EsiteȱjulkistetaanȱjaȱJohnȱNurmisenȱtekemäȱpakollinenȱostotarjousȱYhtiönȱosakkeistaȱalkaaȱ
1.1.2008ȱȱ
TransaktioȱtoteutuuȱeliȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaȱsiirtyyȱYhtiöönȱjaȱsenȱtoiminimeksiȱmuuteȬ
(arviolta)ȱ
taanȱNurminenȱLogisticsȱOyjȱ
1.1.2008ȱȱ
Suunnatussaȱ Annissaȱ sekäȱ Maksuttomassaȱ Annissaȱ jaȱ osakelajienȱ yhdistämisessäȱ annettavatȱ Uudetȱ
(arviolta)ȱ
Osakkeetȱrekisteröidäänȱkaupparekisteriin.ȱ
3.1.2008ȱ
Kaupankäyntiȱ Suunnatussaȱ Annissaȱ sekäȱ Maksuttomassaȱ Annissaȱ jaȱ osakelajienȱ yhdistämisessäȱ
(arviolta)ȱ
annettavillaȱUusillaȱOsakkeillaȱalkaaȱHelsinginȱPörssissäȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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IIȱARVOPAPERILIITEȱ

ARVOPAPEREIHINȱLIITTYVÄTȱRISKITȱ
ȱ
SijoittamistaȱharkitseviaȱkehotetaanȱtutustumaanȱhuolellisestiȱkaikkiinȱPerusesitteessäȱjaȱtässäȱArvopaperiliitteessäȱoleviinȱtietoihinȱ
jaȱjäljempänäȱesitettäviinȱriskitekijöihin.ȱMikäliȱyksiȱtaiȱuseampiȱtässäȱkuvatuistaȱriskitekijöistäȱtoteutuu,ȱsaattaaȱsilläȱollaȱepäedulliȬ
nenȱvaikutusȱYhtiönȱliiketoimintaan,ȱtaloudelliseenȱasemaanȱjaȱliiketoiminnanȱtulokseenȱtaiȱYhtiönȱarvopapereidenȱarvoon.ȱJäljemȬ
pänäȱkuvatutȱriskitȱjaȱepävarmuustekijätȱeivätȱoleȱainoitaȱYhtiönȱtoimintaanȱvaikuttaviaȱtekijöitä.ȱMyösȱmuillaȱseikoillaȱjaȱepävarȬ
muustekijöillä,ȱjoitaȱeiȱtälläȱhetkelläȱtunnetaȱtaiȱjoitaȱpidetäänȱepäolennaisina,ȱvoiȱollaȱepäedullinenȱvaikutusȱYhtiönȱliiketoimintaan,ȱ
toiminnanȱ tulokseenȱ taiȱ taloudelliseenȱ asemaan.ȱ Seuraavaȱ kuvausȱ riskitekijöistäȱ perustuuȱ Arvopaperiliitettäȱ laadittaessaȱ tiedossaȱ
olleisiinȱjaȱarvioituihinȱseikkoihin,ȱminkäȱvuoksiȱkuvausȱriskitekijöistäȱeiȱoleȱvälttämättäȱtyhjentävä.ȱArvopapereidenȱmarkkinahintaȱ
saattaaȱlaskeaȱnäidenȱriskienȱtoteutumisenȱvuoksi,ȱjaȱsijoittajatȱvoivatȱmenettääȱsijoituksensaȱosittainȱtaiȱkokonaan.ȱRiskitekijöidenȱ
esitysjärjestysȱeiȱkuvaaȱniidenȱtoteutumisenȱtodennäköisyyttäȱtaiȱtärkeysjärjestystä.ȱ
ȱ
Osakemarkkinatȱjaȱlikviditeettiȱȱ
ȱ
Yhtiöȱ aikooȱ hakeaȱ Uudetȱ Osakkeetȱ julkisenȱ kaupankäynninȱ kohteeksiȱ Helsinginȱ Pörssinȱ pörssilistalle.ȱ Osakkeidenȱ
markkinahintaȱsaattaaȱvaihdellaȱhuomattavastiȱeikäȱoleȱvarmaa,ȱkehittyyköȱUusilleȱOsakkeilleȱaktiivisiaȱjälkimarkkinoiȬ
ta.ȱ Uusienȱ Osakkeidenȱ markkinahintaȱ voiȱ vaihdellaȱ huomattavastiȱ markkinoidenȱ suhtautumisessaȱ Uusiinȱ Osakkeisiinȱ
taiȱniitäȱvastaaviinȱmuihinȱarvopapereihinȱtapahtuvienȱmuutostenȱsekäȱuseidenȱmuidenȱtekijöidenȱjaȱtapahtumienȱtakia,ȱ
kutenȱYhtiönȱtoimintaanȱvaikuttavanȱlainsäädännönȱmuutostenȱtaiȱYhtiönȱliiketoiminnanȱtuloksenȱtaiȱkehityksenȱmuuȬ
tostenȱ takia.ȱ Sijoittajienȱ sijoituskäyttäytymiseenȱ saattavatȱvaikuttaaȱ myösȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ toimiala,ȱ
markkinaȬarvoȱjaȱeroavuudetȱsijoituskohteenaȱYhtiöönȱnähden.ȱ
ȱ
Osakkeidenȱ hinnatȱ jaȱ vaihtoȱ osakemarkkinoillaȱ saattavatȱ ajoittainȱ vaihdellaȱ huomattavastiȱ Yhtiönȱ liiketoiminnanȱ kehiȬ
tyksestäȱ taiȱ tulevaisuudennäkymistäȱ riippumatta.ȱ Lisäksiȱ Yhtiönȱ liiketoiminnanȱ tulosȱ jaȱ tulevaisuudennäkymätȱ voivatȱ
joskusȱ alittaaȱ osakemarkkinoiden,ȱ markkinaȬanalyytikkojenȱ jaȱ sijoittajienȱ odotukset.ȱ Mikäȱ tahansaȱ näistäȱ tekijöistäȱ voiȱ
johtaaȱUusienȱOsakkeidenȱmarkkinahinnanȱlaskemiseen.ȱUusistaȱOsakkeistaȱeiȱvälttämättäȱvoiȱluopuaȱennenȱkuinȱneȱonȱ
kirjattuȱmerkitsijänȱarvoȬosuustilille.ȱȱ
ȱ
Yhtiönȱ suurinȱ osakkeenomistajaȱ omistaaȱvälittömästiȱ Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱhenkilökohtaisestiȱtaiȱ määräysȬ
valtayhtiöidensäȱkauttaȱyhteensäȱ67,6ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakkeistaȱjaȱäänistä.ȱKeskittynytȱomistusȱvoiȱvähentääȱYhtiönȱ
osakkeenȱlikviditeettiäȱsekäȱviivästyttääȱtaiȱestääȱmahdollisetȱpäätösvallanȱmuutoksetȱ Yhtiössä,ȱmikäȱvoiȱalentaaȱosakȬ
keidenȱmarkkinahintaa.ȱ
ȱ
Omistuksenȱlaimentuminenȱ
ȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱjaȱMaksuttomassaȱAnnissaȱtarjotaanȱmerkittäväksiȱenintäänȱ10.239.989ȱUuttaȱOsaketta,ȱmikäȱmerȬ
kitseeȱnoinȱ413,0ȱprosentinȱlisäystäȱtämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränȱmukaiseenȱYhtiönȱrekisteröityynȱosakemääȬ
rään.ȱ Nykyistenȱ osakkeenomistajienȱ omistuksenȱ suhteellinenȱ osuusȱ Yhtiönȱ osakkeistaȱ jaȱ äänistäȱ laskeeȱ merkittävästiȱ
Suunnatunȱ Anninȱ jaȱ Maksuttomanȱ Anninȱ toteuttamisenȱ seurauksena.ȱ Samallaȱ Yhtiönȱ omistajapohjaȱ muuttuuȱ olennaiȬ
sesti,ȱ mikäȱ vaikuttaaȱ myösȱ määräysvallanȱ käyttöönȱ Yhtiössä.ȱ Laimennusvaikutuksenȱ johdostaȱ Uusienȱ Osakkeidenȱ anȬ
taminenȱ vaikuttaaȱ myösȱ tiettyihinȱ Yhtiönȱ tunnuslukuihin.ȱ Myösȱ tämänȱ jälkeenȱ osakkeenomistajienȱ suhteellinenȱ osuusȱ
osakkeistaȱjaȱäänistäȱvoiȱlaskeaȱjaȱtietytȱtunnusluvutȱvoivatȱmuuttua,ȱesimerkiksiȱmikäliȱYhtiöȱmyöhemminȱpäättääȱuuȬ
sistaȱosakeanneistaȱja/taiȱmuidenȱosakkeisiinȱoikeuttavienȱarvopapereidenȱliikkeeseenȱlaskemisesta.ȱȱ
ȱ
Osingotȱ
ȱ
Mahdollistenȱ osinkojenȱ maksaminenȱ jaȱ niidenȱ määräȱ riippuvatȱ Yhtiönȱ tulevastaȱ tuloksesta,ȱ taloudellisestaȱ asemasta,ȱ
kassavirrasta,ȱkäyttöpääomanȱtarpeesta,ȱinvestoinneistaȱjaȱmuistaȱtekijöistä.ȱSuhdanteetȱvaikuttavatȱYhtiönȱliiketoiminȬ
taan,ȱeikäȱoleȱvarmuuttaȱsiitä,ȱettäȱYhtiölläȱonȱtulevaisuudessaȱjakokelpoisiaȱvaroja.ȱOsakeyhtiölainȱjaȱSuomessaȱvallitseȬ
vanȱ käytännönȱ mukaanȱ suomalaisetȱ osakeyhtiötȱ maksavatȱ osinkoaȱ pääsääntöisestiȱ vainȱ kerranȱ vuodessaȱ jaȱ osinkoaȱ
voidaanȱ maksaaȱ vasta,ȱ kunȱ varsinainenȱ yhtiökokousȱ onȱ hyväksynytȱ yhtiönȱ tilinpäätöksenȱ jaȱ mahdollisenȱ osingonjaonȱ
yhtiönȱhallituksenȱosingonjakoehdotuksenȱperusteella.ȱYhdenkäänȱtilikaudenȱosaltaȱeiȱoleȱvarmuuttaȱmaksettavienȱosinȬ
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kojenȱ määrästäȱ taiȱ siitä,ȱ ettäȱ Yhtiöȱ ylipäätänsäȱ maksaaȱ osinkoja.ȱ Yhtiöȱ tuleeȱ määrittämäänȱ osingonjakoperiaatteensaȱ
Transaktionȱtoteutumisenȱjälkeen.ȱ
ȱ
Listalleotonȱedellytyksetȱ
ȱ
Yhtiöȱ eiȱ tälläȱ hetkelläȱ täytäȱ osakkeenȱ listalleottoedellytyksiäȱ Helsinginȱ Pörssissäȱ osakkeenomistajienȱ lukumääränȱ sekäȱ
Yleisönȱ hallussaȱ olevienȱ osakkeidenȱ lukumääränȱ osalta.ȱ Transaktionȱ toteuttamisenȱ jälkeenȱ Yhtiönȱ eiȱ todennäköisestiȱ
edelleenkäänȱtäytäȱkaikkiaȱlistalleottoedellytyksiäȱetenkäänȱosakkeenomistajienȱlukumääränȱosalta.ȱȱ
ȱ
Ulkomaalaistenȱosakkeenomistajienȱmerkintäetuoikeusȱȱ
ȱ
Suomenȱlainsäädännönȱmukaanȱosakkeenomistajillaȱonȱheidänȱomistuksensaȱsuhteessaȱmerkintäetuoikeusȱlaskettaessaȱ
liikkeeseenȱ uusiaȱ osakkeitaȱ taiȱ uusienȱ osakkeidenȱ merkintäänȱ oikeuttaviaȱ arvopapereita.ȱ Yhtiönȱ ulkomaisetȱ osakkeenȬ
omistajatȱeivätȱkuitenkaanȱvälttämättäȱvoiȱkäyttääȱmerkintäetuoikeuksiaanȱomanȱmaansaȱlainsäädännönȱjaȱmääräystenȱ
vuoksiȱYhtiönȱmahdollisissaȱtulevissaȱosakeanneissa.ȱ
ȱ
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ȱARVOPAPERILIITTEESTÄȱVASTUULLISETȱTAHOTȱȱ
ȱ
Arvopaperiliitteestäȱvastuullisetȱtahotȱ
KasolaȱOyjȱ
YritysȬȱjaȱyhteisötunnus:ȱ0109707Ȭ8ȱ
Osoite:ȱLyhtytieȱ2,ȱ00750ȱHelsinkiȱ
Kotipaikka:ȱHelsinkiȱ
ȱ
JohnȱNurminenȱOyȱ
YritysȬȱjaȱyhteisötunnus:ȱ0196259Ȭ4ȱ
Osoite:ȱPasilankatuȱ2,ȱ00240ȱHelsinkiȱ
Kotipaikka:ȱHelsinkiȱ
ȱ
KasolanȱjaȱJohnȱNurmisenȱvakuutuksetȱArvopaperiliitteessäȱesitetyistäȱtiedoistaȱ
ȱ
Kasolaȱ vastaaȱ tässäȱ Arvopaperiliitteessäȱ esitetyistäȱ tiedoistaȱ (lukuunȱ ottamattaȱ Johnȱ Nurmistaȱ jaȱ siirtyvääȱ Nurminenȱ
LogisticsȱȬliiketoimintaaȱkoskeviaȱtietojaȱsekäȱNurminenȱLogisticsistaȱlaadittujaȱproȱformaȱȬtietoja)ȱjaȱvakuuttaaȱvarmisȬ
taneensaȱ riittävälläȱ huolellisuudella,ȱ ettäȱ nämäȱ tiedotȱ vastaavatȱ Nurminenȱ Logisticsinȱ parhaanȱ ymmärryksenȱ mukaanȱ
tosiseikkojaȱeikäȱtiedoistaȱoleȱjätettyȱpoisȱmitäänȱasiaanȱtodennäköisestiȱvaikuttavaa.ȱ
ȱ
JohnȱNurminenȱvastaaȱtässäȱArvopaperiliitteessäȱJohnȱNurmistaȱjaȱsiirtyvääȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoimintaaȱkoskeȬ
vistaȱtiedoistaȱsekäȱNurminenȱLogisticsistaȱlaadituistaȱproȱformaȱȬtiedoistaȱjaȱvakuuttaaȱvarmistaneensaȱriittävälläȱhuoȬ
lellisuudella,ȱ ettäȱ nämäȱ tiedotȱ vastaavatȱ Johnȱ Nurmisenȱ parhaanȱ ymmärryksenȱ mukaanȱ tosiseikkojaȱ eikäȱ tiedoistaȱ oleȱ
jätettyȱpoisȱmitäänȱasiaanȱtodennäköisestiȱvaikuttavaa.ȱ
ȱ
ȱ
7.12.2007ȱ
ȱ
ȱ
7.12.2007ȱ
ȱ
KasolaȱOyjȱ
ȱ
ȱ
JohnȱNurminenȱOyȱ
ȱ
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TILINTARKASTAJATȱJAȱNEUVONANTAJATȱ
ȱ
ȱ
Kasolaȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Taloudellinenȱneuvonantajaȱjaȱjärjestäjäȱ
ȱ
EvliȱPankkiȱOyj,ȱCorporateȱFinanceȱ
Aleksanterinkatuȱ19ȱAȱ
ȱ
00100ȱHelsinkiȱ ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

JohnȱNurminenȱ

ȱ

Taloudellinenȱneuvonantaja

ȱ
ȱ
ȱ

AGȬPartnersȱCorporateȱFinanceȱOyȱ
Aleksanterinkatuȱ48ȱAȱ
00100ȱHelsinkiȱ

ȱ
ȱ

EvliȱPankkiȱOyj,ȱCorporateȱFinanceȱ
Aleksanterinkatuȱ19ȱAȱ
ȱ
00100ȱHelsinkiȱ

ȱ
Oikeudellinenȱneuvonantajaȱ
ȱ
ȱ
Oikeudellinenȱneuvonantajaȱ
ȱ
AsianajotoimistoȱFennicaȱOyȱ ȱ
ȱ
AsianajotoimistoȱCastrénȱ&ȱSnellmanȱOyȱ
Mannerheimintieȱ8ȱ
ȱ
ȱ
Erottajankatuȱ5ȱAȱ
00100ȱHelsinkiȱ ȱ
ȱ
ȱ
00130ȱHelsinkiȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Tilintarkastajatȱ
Tilintarkastajatȱ ȱ
ȱ
OyȱKPMGȱAb,ȱȱ ȱ
ȱ
ȱ
OyȱKPMGȱAb,ȱȱ
Mannerheimintieȱ20ȱBȱ
ȱ
ȱ
Mannerheimintieȱ20ȱBȱ
00100ȱHelsinkiȱ ȱ
ȱ
ȱ
00100ȱHelsinkiȱ
ȱ
Päävastuullisenaȱtilintarkastajana:ȱȱ
ȱ
Päävastuullisenaȱtilintarkastajana:ȱȱ
KHTȱLasseȱHolopainenȱ
ȱ
ȱ
KHTȱLasseȱHolopainenȱ
ȱ
OyȱKPMGȱAbȱvalittiinȱNurminenȱLogisticsinȱtoiseksiȱ
tilintarkastajaksiȱ8.10.2007ȱpidetyssäȱylimääräisessäȱyhtiökokouksessa.ȱ
ȱ
TilintarkastustoimistoȱIdmanȱ&ȱVilénȱOyȱ
Pellavatehtaankatuȱ19ȱAȱ
33101ȱTampereȱ
ȱ
Päävastuullisenaȱtilintarkastajana:ȱ
KHTȱMattiȱPetterssonȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
TULEVAISUUTTAȱKOSKEVATȱLAUSUMATȱ
ȱ
EräätȱtässäȱArvopaperiliitteessäȱesitetytȱlausumat,ȱmukaanȱlukienȱkohdassaȱȈArvopapereihinȱliittyviäȱriskitekijöitä”ȱesitetytȱ
lausumat,ȱperustuvatȱYhtiönȱjaȱJohnȱNurmisenȱnäkemyksiinȱjaȱkäsityksiinȱsekäȱtälläȱhetkelläȱYhtiönȱjaȱJohnȱNurmisenȱ
tiedossaȱ olevienȱ seikkojenȱ perusteellaȱ tehtyihinȱ oletuksiinȱ jaȱ voivatȱ sitenȱ ollaȱ tulevaisuuttaȱ koskeviaȱ lausumia.ȱ LausuȬ
mat,ȱ joissaȱ käytetäänȱ ilmauksiaȱ ”uskoa”,ȱ ”odottaa”,ȱ ”ennakoida”,ȱ ”aikoa”ȱ taiȱ ”suunnitella”ȱ jaȱ muutȱ vastaavatȱ ilmaisutȱ
ovatȱtulevaisuuttaȱkoskeviaȱlausumia.ȱ
ȱ
Tällaisetȱtulevaisuuttaȱkoskevatȱlausumatȱsisältävätȱtunnettujaȱjaȱtuntemattomiaȱriskejä,ȱepävarmuustekijöitäȱsekäȱmuitaȱ
tärkeitäȱtekijöitä,ȱjoidenȱtoteutuessaȱYhtiönȱjaȱerityisestiȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱtodellinenȱtulos,ȱtoimintaȱtaiȱ
saavutuksetȱtaikkaȱtoimialanȱtuloksetȱvoivatȱpoiketaȱolennaisestiȱtällaisissaȱtulevaisuuttaȱkoskevissaȱlausumissaȱnimenȬ
omaisestiȱtaiȱvälillisestiȱesitetyistäȱtuloksista,ȱtoiminnastaȱtaiȱsaavutuksista.ȱTämänȱArvopaperiesitteenȱkohdassaȱ”ArvoȬ
papereihinȱ liittyviäȱ riskitekijöitä”ȱ sekäȱ Perusesitteenȱ kohdassaȱ ”Riskitekijöitä”ȱ onȱ kuvattujaȱ riskejä,ȱ epävarmuustekijöitäȱ jaȱ
muitaȱ tärkeitäȱ tekijöitä,ȱ jotkaȱ voivatȱ vaikuttaaȱ Yhtiönȱ jaȱ erityisestiȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ liiketoimintaan,ȱ
taloudelliseenȱ asemaanȱ ja/taiȱ liiketoiminnanȱ tulokseen.ȱ Edelläȱ esitetytȱ riskitȱ jaȱ epävarmuustekijätȱ eivätȱ oleȱ kattaviaȱ jaȱ
uusiaȱriskejäȱvoiȱilmetäȱaikaȱajoin.ȱMikäliȱyksiȱtaiȱuseampiȱedelläȱmainituistaȱtaiȱmuistaȱriskeistäȱtaiȱepävarmuustekijöistäȱ
toteutuisiȱ taiȱ jokinȱ tehdyistäȱ olettamuksistaȱ osoittautuisiȱ virheelliseksi,ȱ Yhtiönȱ jaȱ erityisestiȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭ
liiketoiminnanȱ liiketoiminnanȱ todellinenȱ tulosȱ taiȱ taloudellinenȱ asemaȱ saattavatȱ poiketaȱ olennaisestiȱPerusesitteessäȱtaiȱ
tässäȱ Arvopaperiliitteessäȱ ennakoidusta,ȱ uskotusta,ȱ arvioidustaȱ taiȱ odotetusta.ȱ Yhtiönȱ tarkoituksenaȱ eiȱ oleȱ eikäȱ seȱ otaȱ
velvollisuudekseenȱ päivittääȱ Esitteeseenȱ sisältyviäȱ tulevaisuudenȱ näkymiäȱ koskeviaȱ lausumia,ȱ elleiȱ soveltuvaȱ lainsääȬ
däntöȱsitäȱedellytä.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
SUUNNATTUȱANTI,ȱMAKSUTONȱANTIȱJAȱOSAKELAJIENȱYHDISTÄMINENȱ
ȱ
SuunnattuȱAntiȱ
ȱ
Yhtiönȱ ylimääräinenȱ yhtiökokousȱ 8.10.2007ȱ päättiȱ valtuuttaaȱ hallituksenȱ päättämäänȱ osakeannista,ȱ jonkaȱ valtuutuksenȱ
nojallaȱhallitusȱsaaȱantaaȱenintäänȱ10.000.000ȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱjakautumisvastikkeenaȱJohnȱNurmisenȱosakȬ
keenomistajilleȱ Transaktionȱ osanaȱ toteutettavassaȱ järjestelyssä,ȱ jossaȱ Yhtiöȱ vastaanottavanaȱ yhtiönäȱ jakautumisessaȱ
hankkiiȱ Johnȱ Nurmiselta,ȱ senȱ kokonaisjakautumisenȱ kautta,ȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnanȱ eliȱ Rautatietoiminnot,ȱ
TavarankäsittelyȬȱjaȱlisäarvopalvelut,ȱErikoisȬȱjaȱraskaskuljetukset,ȱTullauspalvelut,ȱHoivalogistiikkaliiketoiminnanȱsekäȱ
näihinȱ liittyvätȱ hallintoyksiköt.ȱ Ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ päätöksenȱ mukaisestiȱ hallituksenȱ valtuutustaȱ 10.000.000ȱ
uudenȱAȬlajinȱosakkeenȱantamiseenȱvoitiinȱkäyttääȱvainȱylläȱtarkoitetunȱjakautumisvastikkeenȱsuorittamiseksi.ȱ
ȱ
Ylimääräisenȱyhtiökokouksenȱsilleȱ8.10.2007ȱantamanȱvaltuutuksenȱnojallaȱYhtiönȱhallitusȱpäättiȱ22.11.2007ȱSuunnatustaȱ
Annista,ȱjossaȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱannetaanȱyhteensäȱ9.999.989ȱuuttaȱAȬlajinȱosakettaȱseuraavinȱehdoin:ȱ
ȱ
(i)
Suunnatussaȱ Annissaȱ annettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ siirtyvätȱ osakkeenomistajienȱ omistukseenȱ Johnȱ NurmiȬ
senȱjakautumisenȱtäytäntöönpanonȱrekisteröintihetkellä.ȱ
ȱ
(ii)
Koskaȱ Suunnatussaȱ Annissaȱ annettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ annetaanȱ jakautumisvastikkeenaȱ Yhtiölleȱ siirtyȬ
västäȱ Johnȱ Nurmisenȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnasta,ȱ osakkeistaȱ eiȱ maksetaȱ rahamääräistäȱ merkinȬ
tähintaa,ȱ vaanȱ Yhtiöȱ saaȱ jakautumisessaȱ Johnȱ Nurmisenȱ siirtyvänȱ Nurminenȱ Logisticsȱ liiketoiminnanȱ apȬ
porttina.ȱ
ȱ
(iii)
SuunnatussaȱAnnissaȱannettavatȱUudetȱOsakkeetȱjaetaanȱarvoȬosuusjärjestelmässäȱsiten,ȱettäȱjakautumisenȱ
täytäntöönpanonȱ rekisteröimisenȱ jälkeenȱ jakautumisvastikkeenaȱ annetutȱ Uudetȱ Osakkeetȱ kirjataanȱ Johnȱ
Nurmisenȱ osakkeenomistajienȱ arvoȬosuustileilleȱ jaȱ kirjataanȱ Yhtiönȱ osakasluetteloon.ȱ Mikäliȱ Suunnatussaȱ
AnnissaȱjakautumisvastikkeenaȱannettaviinȱosakkeisiinȱoikeutettuȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajaȱeiȱoleȱ
ennenȱ jakautumisenȱ täytäntöönpanonȱ rekisteröimistäȱ ilmoittanutȱ arvoȬosuustiliäänȱ jakautumisvastikkeenȱ
maksamistaȱ varten,ȱ maksetaanȱ jakautumisvastikeȱ vastaȱ senȱ jälkeen,ȱ kunȱ vastikkeenȱ saajaȱ onȱ ilmoittanutȱ
arvoȬosuustilinsäȱtiedot.ȱUudetȱOsakkeetȱhaetaanȱmyösȱjulkisenȱkaupankäynninȱkohteeksiȱHelsinginȱPörsȬ
sissä.ȱȱ
ȱ
(iv)
KoskaȱSuunnattuȱAntiȱtoteutetaanȱosanaȱJohnȱNurmisenȱkokonaisjakautumisenȱkäsittävääȱTransaktiotaȱjaȱ
silläȱturvataanȱnäinȱYhtiönȱrahoitusȬȱjaȱkehitystarpeita,ȱonȱSuunnatulleȱAnnilleȱolemassaȱOsakeyhtiölainȱ9ȱ
luvunȱ 4ȱ pykälässäȱ tarkoitettuȱ osakkeenomistajienȱ merkintäetuoikeudestaȱ poikkeamiseksiȱ tarpeellinenȱyhȬ
tiönȱkannaltaȱpainavaȱtaloudellinenȱsyy.ȱ
ȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱannettavatȱuudetȱosakkeetȱjaetaanȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajilleȱheidänȱosakeomistuksensaȱ
suhteessa.ȱ
ȱ
Suunnatussaȱ Annissaȱ annetutȱ Uudetȱ Osakkeetȱ vastaavatȱ noinȱ 78,6ȱ prosenttiaȱ Yhtiönȱ osakkeistaȱ jaȱ niidenȱ tuottamistaȱ
äänistäȱvälittömästiȱsenȱjälkeen,ȱkunȱ(i)ȱTransaktioȱonȱtoteutunutȱjaȱ(ii)ȱosakelajienȱyhdistämistäȱsekäȱPääomistajilleȱsuunȬ
nattuaȱMaksutontaȱAntiaȱkoskevaȱyhtiökokouksenȱpäätösȱonȱrekisteröity.ȱȱ
MaksutonȱAntiȱjaȱosakelajienȱyhdistäminenȱ
ȱ
Yhtiönȱ ylimääräinenȱ yhtiökokousȱ 8.10.2007ȱ päättiȱ osakelajienȱ yhdistämisestäȱ siten,ȱ ettäȱ kaikkiȱ Yhtiönȱ KȬlajinȱ osakkeetȱ
muunnetaanȱsamanlajisiksiȱYhtiönȱmuidenȱosakkeidenȱkanssaȱ(AȬlaji)ȱjaȱyhtiöjärjestykseenȱsisältyneetȱmääräyksetȱerilajiȬ
sistaȱ osakkeista,ȱ osakkeenȱ nimellisarvostaȱ jaȱ osakepääomanȱ vähimmäisȬȱ jaȱ enimmäismäärästäȱ poistettiin.ȱ Muutoksenȱ
johdostaȱYhtiönȱkaikillaȱosakkeillaȱonȱyksiȱääni,ȱkunȱaiemminȱKȬlajinȱosakkeillaȱoliȱyhtiökokouksessaȱollutȱ20ȱääntäȱjaȱAȬ
lajinȱ osakkeillaȱ yksiȱ ääni.ȱ Osakelajienȱ yhdistäminenȱ päätettiinȱ tehdäȱ suhteessaȱ 1:1ȱ eliȱ siten,ȱ ettäȱ kukinȱ KȬlajinȱ osakeȱ
muunnetaanȱyhdeksiȱAȬlajinȱosakkeeksi.ȱOsakelajienȱyhdistämiselläȱeiȱsitenȱsellaisenaanȱoleȱosakeomistustaȱlaimentavaaȱ
vaikutusta.ȱ
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Osakelajienȱyhdistämispäätösȱtehtiinȱehdollisenaȱjaȱedellyttäen,ȱettäȱkompensaationaȱäänivallanȱmenetyksestäȱ8.10.2007ȱ
pidettyȱyhtiökokousȱpäättäisiȱMaksuttomastaȱAnnista,ȱjossaȱosakkeenomistajienȱetuoikeudestaȱpoiketenȱannetaanȱKȬlajinȱ
osakkeenomistajilleȱvastikkeettaȱneljäȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱkutakinȱviittäȱKȬlajinȱosakettaȱvastaan.ȱKȬlajinȱosakȬ
keidenȱ omistajatȱ olivatȱ antaneetȱ suostumuksensaȱ osakelajienȱ yhdistämiselleȱ edellyttäen,ȱ ettäȱ äänioikeudenȱ aleneminenȱ
korvataanȱedelläȱmainitullaȱMaksuttomallaȱAnnilla.ȱȱ
ȱ
Edelläȱ mainittuunȱ osakelajienȱ yhdistämiseenȱ liittyenȱ yhtiökokousȱ päättiȱ Maksuttomastaȱ Annista,ȱ jossaȱ KȬlajinȱ osakkeiȬ
denȱomistajilleȱannetaanȱvastikkeettaȱneljäȱuuttaȱYhtiönȱAȬlajinȱosakettaȱkutakinȱviittäȱKȬlajinȱosakettaȱvastaan.ȱMaksutȬ
tomanȱAnninȱjohdostaȱYhtiönȱosakemääräȱnouseeȱyhteensäȱ240.000ȱosakkeella.ȱȱ
ȱ
Maksuttomassaȱ Annissaȱ annettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ jaetaanȱ KȬlajinȱ osakkeidenȱ omistajilleȱ täsmäytyspäivän,ȱ jokaȱ onȱ
arvioltaȱ1.1.2008,ȱmukaisenȱomistuksenȱsuhteessa.ȱ
ȱ
MaksuttomassaȱosakeannissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱvastaavatȱnoinȱ1,9ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakkeistaȱjaȱniidenȱtuottaȬ
mistaȱäänistäȱvälittömästiȱsenȱjälkeen,ȱkunȱ(i)ȱTransaktioȱonȱtoteutunutȱjaȱ(ii)ȱosakelajienȱyhdistämistäȱsekäȱMaksutontaȱ
Antiaȱkoskevaȱyhtiökokouksenȱpäätösȱonȱrekisteröity.ȱȱ
ȱ
YlimääräinenȱyhtiökokousȱasettiȱMaksuttomanȱAnninȱvoimaantulonȱjaȱ rekisteröinninȱehdoksi,ȱettäȱallaȱedelläȱtarkoiteȬ
tussaȱSuunnatussaȱAnnissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriin,ȱmikäȱtapahtuuȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱ
UusienȱOsakkeidenȱallokaatioȱ
ȱ
SuunnattuȱAntiȱ
ȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱUudetȱOsakkeetȱannetaanȱseuraavilleȱhenkilöilleȱseuraavinȱosuuksin:ȱ
ȱ
JohnȱNurmisenȱ
UusienȱOsakkeidenȱ
OsuusȱUusistaȱ
Nimiȱ
osakkeidenȱȱ
lukumääräȱ Osakkeistaȱ(noinȱ%)ȱ
lukumääräȱ
ErikssonȱSvanteȱ
500ȱ
34ȱ210ȱ
0,3ȱ
JNȱUljasȱOyȱ
15ȱ991ȱ
1ȱ094ȱ112ȱ
10,9ȱ
KervinenȱJormaȱ
500ȱ
34ȱ210ȱ
0,3ȱ
KiviniemiȱIstoȱ
720ȱ
49ȱ262ȱ
0,5ȱ
KulpȱKajȱ
1ȱ840ȱ
125ȱ893ȱ
1,3ȱ
LainemaȱMattiȱ
1ȱ310ȱ
89ȱ630ȱ
0,9ȱ
LassilaȱSatuȱ
12ȱ943ȱ
885ȱ566ȱ
8,9ȱ
NurminenȱJuhaȱ
77ȱ629ȱ
5ȱ311ȱ415ȱ
53,1ȱ
13ȱ055ȱ
893ȱ229ȱ
8,9ȱ
NurminenȱJukkaȱ
NurminenȱMikkoȱ
12ȱ815ȱ
876ȱ808ȱ
8,8ȱ
PackalenȱMattiȱ
1ȱ100ȱ
75ȱ262ȱ
0,8ȱ
PaitsolaȱLasseȱ
630ȱ
43ȱ104ȱ
0,4ȱ
PelkonenȱPetteriȱ
320ȱ
21ȱ894ȱ
0,2ȱ
PohjanvirtaȱOlliȱ
1ȱ100ȱ
75ȱ262ȱ
0,8ȱ
RaunioȱTapaniȱ
700ȱ
47ȱ894ȱ
0,5ȱ
0,2ȱ
SallilaȱAnttiȱ
300ȱ
20ȱ526ȱ
SaxbergȱRolfȱ
2ȱ652ȱ
181ȱ451ȱ
1,8ȱ
TimonenȱMattiȱ
500ȱ
34ȱ210ȱ
0,3ȱ
VainikkaȱHarriȱ
700ȱ
47ȱ894ȱ
0,5ȱ
VuorinenȱHannuȱ
850ȱ
58ȱ157ȱ
0,6ȱ
9ȱ999ȱ989ȱ
100,0ȱ%ȱ
Yhteensäȱ
146ȱ155 1

ȱ
ȱ
ȱ

ȱJohnȱNurmisenȱhallussaȱonȱ7.098ȱomaaȱosaketta,ȱjotkaȱeivätȱtuotaȱoikeuttaȱjakautumisvastikkeeseenȱ

1
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ȱ
OsakelajienȱyhdistäminenȱjaȱMaksutonȱAntiȱ
ȱ
Osakelajienȱ yhdistämisessäȱ jaȱ Maksuttomassaȱ Annissaȱ Uudetȱ Osakkeetȱ annetaanȱ seuraavilleȱ henkilöilleȱ seuraavinȱ
osuuksin:ȱ
ȱ
KȬlajinȱȱ
Osakelajienȱ
Maksuttomassaȱ
Uusienȱ OsuusȱUusistaȱ
ȱ
osakkeidenȱ
yhdistämisessäȱ
Annissa
Osakkeidenȱ
Osakkeistaȱ
lukumääräȱ
annettavatȱ
annettavatȱ
lukumääräȱ
(noinȱ%)ȱ
UudetȱOsakkeetȱ
UudetȱOsakkeetȱ
yhteensäȱ
BachmannȱJariȱ
33ȱ000ȱ
33ȱ000ȱ
26ȱ400ȱ
59ȱ400ȱ
11,0ȱ
BachmannȱSanniȱ
33ȱ000ȱ
33ȱ000ȱ
26ȱ400ȱ
59ȱ400ȱ
11,0ȱ
ForsströmȱKirtaȱ
33ȱ000ȱ
33ȱ000ȱ
26ȱ400ȱ
59ȱ400ȱ
11,0ȱ
MaturialaȱOyȱ
201ȱ000ȱ
201ȱ000ȱ
160ȱ800ȱ
361ȱ800ȱ
67,0ȱ
Yhteensäȱ
300ȱ000ȱ
300ȱ000ȱ
240ȱ000ȱ
540ȱ000ȱ
100,0ȱ%ȱ
ȱ
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PÄÄOMARAKENNEȱJAȱVELKAANTUNEISUUSȱ
Yhtiönȱ pääomarakenneȱ muuttuuȱ merkittävästiȱ Transaktionȱ seurauksenaȱ senȱ myytyäȱ KasolaȬliiketoiminnanȱ Maturialaȱ
Oy:lle,ȱ Kasoȱ Oy:lleȱ jaȱ MKȬTresmerȱ Oy:lleȱ jaȱ hankittuaanȱ Johnȱ Nurmiseltaȱ Nurminenȱ Logisticsȱ Ȭliiketoiminnan.ȱ SeuraaȬ
vassaȱ taulukossaȱ onȱ vasemmanpuoleisessaȱsarakkeessaȱ esitettyȱ Yhtiönȱ pääomarakenneȱ 30.9.2007ȱ perustuenȱ tilintarkasȬ
tamattomaanȱosavuosikatsaukseen,ȱjolloinȱKasolaȬliiketoimintaaȱeiȱollutȱvieläȱmyyty,ȱvaanȱmyytävätȱvaratȱjaȱniihinȱliitȬ
tyvätȱ velatȱ oliȱ esitettyȱ omillaȱ riveilläänȱ taseessa.ȱ Oikeanpuolisessaȱ sarakkeessaȱ onȱ esitettyȱ Yhtiönȱ proȱ formaȱ Ȭ
pääomarakenneȱ30.9.2007,ȱjonkaȱtarkoituksenaȱonȱhavainnollistaa,ȱmikäȱYhtiönȱpääomarakenneȱ30.9.2007ȱtilanteestaȱolisiȱ
ollut,ȱjosȱliiketapahtumat,ȱjoissaȱYhtiöȱmyyȱKasolaȬliiketoimintansaȱjaȱhankkiiȱJohnȱNurmiseltaȱsenȱkokonaisjakautumiȬ
senȱkauttaȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnan,ȱolisiȱtoteutettuȱ30.9.2007.ȱTaulukkoaȱtuleeȱtulkitaȱyhdessäȱPerusesitteessäȱ
jaȱmuuallaȱtässäȱArvopaperiliitteessäȱesitettyjenȱtilinpäätöstietojen,ȱproȱformaȱȬtietojenȱsekäȱmuunȱtiedonȱkanssa.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
Tuhattaȱeuroaȱ

ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ

30.9.2007
30.9.2007ȱ
Toteutunut
ProȱformaȱȬtiedotȱ
(tilintarkastamaton)ȱ (tilintarkastamaton)ȱ

ȱ
ȱ ȱ
Emoyhtiönȱomistajilleȱkuuluvaȱomaȱpääoma:ȱȱ
Osakepääomaȱȱ
ȱ
Ylikurssirahastoȱȱ
ȱ
Vararahastoȱ
ȱ
Nettovaratȱ
ȱ
Käänteisenȱhankinnanȱhankintamenoaȱ
vastaavaȱosakeantiȱ
ȱ
Kertyneetȱvoittovaratȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Vähemmistöosuusȱ
ȱ
Omaȱpääomaȱyhteensäȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Velkaantuminenȱȱ
ȱ
Lyhytaikaisetȱvelatȱ
ȱ
Pitkäaikaisetȱvelatȱ
ȱ
Velatȱyhteensäȱȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Omaȱpääomaȱjaȱvelatȱyhteensäȱȱ
ȱ
ȱ ȱ
Korollinenȱnettovelkaȱ
Rahavaratȱ
ȱ ȱ
Korottomatȱvelatȱȱȱ1)ȱ
ȱ
Myytäviinȱvaroihinȱliittyvätȱvelatȱ
Lyhytaikaisetȱkorollisetȱvelatȱȱ
ȱȱȱȱȱȱJostaȱvakuudellistaȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱJostaȱvakuudetontaȱȱ
ȱȱȱȱȱȱYhteensäȱȱ
Pitkäaikaisetȱkorollisetȱvelatȱȱ
ȱȱȱȱȱJostaȱvakuudellistaȱȱ
ȱȱȱȱȱJostaȱvakuudetontaȱ2)ȱȱ
ȱȱȱȱȱYhteensäȱ
Korollinenȱnettovelkaȱyhteensäȱ3)ȱ
ȱ
Vakuudetȱjaȱvastuusitoumuksetȱȱȱ
AnnetutȱyritysȬȱjaȱkiinteistökiinnityksetȱȱ
Vastasitoumuksetȱȱ
Aineellistenȱkäyttöomaisuushyödykkeidenȱ
investointisitoumuksetȱ
Muutȱvastuusitoumuksetȱȱ
VuokrasopimustenȱperusteellaȱmaksettaȬ
vaksiȱtulevatȱvähimmäisvuokratȱ4)ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

4ȱ215
86
2ȱ374
Ȭ

Ȭȱ
Ȭȱ
ȱ
21ȱ695ȱ

28
2ȱ339
9ȱ042

11ȱ369ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱ
33ȱ064ȱ
1ȱ307ȱ
34ȱ371ȱ
ȱ
ȱ
17ȱ598ȱ
32ȱ820ȱ
50ȱ418ȱ

9ȱ042ȱ

2ȱ140
1ȱ634
3ȱ774

ȱ
ȱ

12ȱ816

84ȱ789ȱ
ȱ
ȱ

2ȱ108
500
1ȱ888
50
Ȭ
50

ȱ

1ȱ336
Ȭ
1ȱ336
722ȱȱ

5ȱ338
Ȭ

ȱ

Ȭ
238

ȱ

Ȭ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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8ȱ488ȱ
17ȱ711ȱ
Ȭȱ
ȱ
2ȱ655ȱ
Ȭȱ
2ȱ655ȱ
ȱ
21ȱ552ȱ
8ȱ500ȱ
30ȱ052ȱ
24ȱ219ȱ
ȱ
ȱ
8ȱ107ȱ
11ȱ783ȱ
3ȱ650ȱ
ȱ
81ȱ095ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
1)

Korottomatȱvelatȱkoostuvatȱpääasiassaȱostoveloistaȱjaȱsiirtoveloista.ȱ

2)

UusiȱJohnȱNurminenȱOy:öönȱsiirtyvältäȱliiketoiminnaltaȱsaadunȱsisäisenȱkorottomanȱrahoituksenȱmääräksiȱoliȱ
30.9.2007ȱmääritettyȱ8.500ȱtuhattaȱeuroa.ȱJakautumiseenȱliittyenȱkyseisestäȱnoinȱ8.500ȱtuhattaȱeuroaȱmääräisestäȱ
sisäisestäȱrahoituksestaȱtehdäänȱerillinenȱlainasopimus.ȱEnsimmäisenäȱvuonnaȱlainaaȱeiȱlyhennetäȱeikäȱsiitäȱpeȬ
ritäȱkorkoa.ȱSenȱjälkeenȱlainanȱkorkoȱonȱ12ȱkk:nȱEuriborȱ+ȱ1,0ȱ%ȱmarginaali.ȱEnsimmäisenȱvuodenȱjälkeenȱlainaaȱ
lyhennetäänȱvuosittainȱsiten,ȱettäȱkokonaislainaȬaikaȱeiȱylitäȱviittäȱvuotta.ȱȱ

3)

Korollinenȱnettovelkaȱyhteensäȱ=ȱLyhytaikaisetȱkorollisetȱvelatȱ+ȱPitkäaikaisetȱkorollisetȱvelatȱ–ȱRahavaratȱ

4)

Merkittävinȱvuokrasopimustenȱperusteellaȱmaksettavaksiȱtuleviinȱvähimmäisvuokriinȱsisältyväȱvuokrasopimusȱ
onȱYhtiönȱjaȱJohnȱNurmisenȱvälinenȱVuosaarenȱlogistiikkakeskustaȱkoskevaȱvuoteenȱ2024ȱkestäväȱsopimus.ȱȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
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OSAKKEITAȱKOSKEVIAȱKESKEISIÄȱTIETOJAȱ
ȱ
Yleisiäȱtietojaȱ
ȱ
TämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱYhtiölläȱonȱkaksiȱosakelajia,ȱKȬlajiȱjaȱAȬlaji.ȱKukinȱKȬlajinȱosakeȱtuottaaȱoikeuȬ
denȱyhtiökokouksessaȱäänestääȱ20ȱäänelläȱjaȱjokainenȱAȬlajinȱosakeȱyhdelläȱäänellä.ȱYhtiönȱ8.10.2007ȱpidettyȱylimääräiȬ
nenȱyhtiökokousȱpäättiȱosakelajienȱyhdistämisestä siten,ȱettäȱkaikkiȱKȬlajinȱosakkeetȱmuunnetaanȱsamanlajisiksiȱYhtiönȱ
muidenȱosakkeidenȱkanssaȱ(AȬlaji)ȱjaȱosakelajejaȱkoskevatȱyhtiöjärjestysmääräyksetȱpoistetaan.ȱPäätösȱtuleeȱvoimaanȱsenȱ
jälkeen,ȱkunȱSuunnatussaȱAnnissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriin.ȱPäätöksenȱvoimaantulonȱ
jälkeenȱYhtiölläȱonȱyksiȱosakelajiȱjaȱkaikillaȱosakkeillaȱyhtäläisetȱoikeudet.ȱȱ
ȱ
Tämän Esitteenȱ päivämääränäȱ Yhtiönȱ rekisteröityȱ osakepääomaȱ onȱ 4.214.521ȱ euroaȱ jaȱ osakkeidenȱ kokonaismääräȱ
2.479.130,ȱjoistaȱ300.000ȱonȱKȬlajinȱosakkeitaȱjaȱ2.179.130ȱAȬlajinȱosakkeita.ȱYhtiöȱomistaaȱyhteensäȱ705ȱomaaȱAȬlajinȱosaȬ
kettaan.ȱ
ȱ
SuunnatussaȱAnnissaȱjaȱMaksuttomassaȱAnnissaȱannettavatȱUudetȱOsakkeetȱtuottavatȱsamatȱoikeudetȱkuinȱkaikkiȱmuutȱ
Yhtiönȱ osakkeetȱ siitäȱ lukien,ȱ kunȱ Uudetȱ Osakkeetȱ onȱ rekisteröityȱ kaupparekisteriin.ȱ Osakkeidenȱ liikkeeseenlaskunȱ vaȬ
luuttaȱonȱeuroȱ(€).ȱ
ȱ
YhtiönȱosakkeetȱovatȱjulkisenȱkaupankäynninȱkohteenaȱHelsinginȱPörssinȱpörssilistallaȱjaȱniidenȱkaupankäyntitunnusȱonȱ
Transaktionȱ toteutumisenȱ jälkeenȱ ”NLG1V”.ȱ Tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ päivämäärälläȱ kaupankäyntitunnusȱ onȱ ”KAȬ
SAS”ȱYhtiönȱosakkeidenȱISINȬkoodiȱonȱFI0009900187ȱjaȱpörssieräȱyksiȱosake.ȱYhtiönȱosakkeellaȱeiȱoleȱnimellisarvoa.ȱȱ
ȱ
Yhtiönȱ osakkeetȱ ovatȱ olleetȱ arvoȬosuusjärjestelmässäȱ 19.12.1992ȱ lukien.ȱ Uudetȱ Osakkeetȱ lasketaanȱ liikkeeseenȱ arvoȬ
osuusjärjestelmässä.ȱSuomenȱArvopaperikeskusȱOyȱ(jäljempänäȱ”APK”)ȱylläpitääȱosakasluetteloaȱYhtiönȱosakkeenomisȬ
tajistaȱ sekäȱ tarjoaaȱ arvoȬosuustilipalveluitaȱ osakkeenomistajille,ȱ jotkaȱ eivätȱ haluaȱ käyttääȱ kaupallistenȱ tilinhoitajayhȬ
teisöjenȱ palveluita.ȱ ArvoȬosuustilienȱ ylläpidostaȱ johtuvistaȱ APK:nȱ perussäilytyskuluistaȱ vastaavatȱ arvoȬ
osuusjärjestelmäänȱ liittyneetȱ yhtiötȱ jaȱ tilinhoitajayhteisöt.ȱ Tilinhoitajayhteisöinäȱ toimivatȱ muunȱ muassaȱ luottolaitokset,ȱ
sijoituspalveluyrityksetȱsekäȱmuutȱyhteisöt,ȱjoilleȱAPKȱonȱmyöntänytȱoikeudenȱtoimiaȱtilinhoitajayhteisönä,ȱjaȱniilläȱonȱ
oikeusȱ hallinnoidaȱ arvoȬosuustilejäȱ jaȱ tehdäȱ niilleȱ kirjauksia.ȱ APK:nȱ osoiteȱ onȱ Suomenȱ Arvopaperikeskusȱ Oy,ȱ PLȱ 1110,ȱ
00131ȱHelsinki.ȱ
ȱ
YhtiönȱarvopaperitȱonȱlaskettuȱliikkeeseenȱSuomenȱlainȱmukaisestiȱjaȱneȱovatȱvapaastiȱsiirrettävissä.ȱYhtiölläȱeiȱoleȱtieȬ
dossaanȱosakkeidenȱvapaataȱsiirrettävyyttäȱrajoittaviaȱosakassopimuksia.ȱȱ
ȱ
TämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱYhtiönȱKȬlajinȱosakkeitaȱkoskeeȱniinȱsanottuȱlunastuslauseke.ȱYhtiönȱ8.10.2007ȱ
pidettyȱylimääräinenȱyhtiökokousȱpäättiȱlunastuslausekkeenȱpoistamisesta.ȱPäätösȱtuleeȱvoimaanȱsenȱjälkeen,ȱkunȱSuunȬ
natussaȱAnnissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriinȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱPäätöksenȱvoimaantulonȱ
jälkeenȱYhtiönȱyhtiöjärjestyksessäȱeiȱoleȱosakkeidenȱlunastamistaȱkoskeviaȱmääräyksiä,ȱmuttaȱsenȱosakkeisiinȱsovelletaanȱ
julkisiaȱostotarjouksiaȱjaȱosakkeidenȱlunastamistaȱkoskeviaȱAML:nȱjaȱOsakeyhtiölainȱsäännöksiä.ȱȱ
ȱ
Rahoitustarkastuksenȱ7.9.2007ȱpäivätynȱpoikkeuslupapäätöksenȱmukaanȱPääomistajilleȱjaȱJohnȱNurmiselleȱonȱsyntynytȱ
AML:nȱ6ȱluvunȱ10§:nȱmukainenȱpakollinenȱostotarjousvelvollisuusȱYhtiönȱkaikistaȱosakkeista.ȱOstotarjousmenettelyȱonȱ
aloitettavaȱpoikkeusluvanȱmukaanȱviimeistäänȱ10.12.2007.ȱOstotarjouksessaȱYhtiönȱAȬosakkeestaȱtarjotaanȱviidenȱeuronȱ
kappalehinta.ȱ Perussopimuksenȱ mukaisestiȱ Pääomistajatȱ ovatȱ sitoutuneetȱ olemaanȱ hyväksymättäȱ Yhtiönȱ osakkeistaȱ
10.12.2007ȱ tehtyäȱ pakollistaȱ ostotarjousta.ȱ Lisäksiȱ Pääomistajatȱ ovatȱ sitoutuneetȱ olemaanȱ vähentämättäȱ omistustaanȱ taiȱ
ääniosuuttaanȱYhtiössäȱalleȱ43ȱprosentinȱennenȱkuinȱedelläȱkohdassaȱ”MaksutonȱAntiȱjaȱosakelajienȱyhdistäminen”ȱtarkoitetȬ
tuȱosakelajienȱyhdistäminenȱonȱrekisteröityȱkaupparekisteriin.ȱOstotarjoustaȱkoskevaȱtarjousasiakirjaȱjulkaistaanȱsamanȬ
aikaisestiȱEsitteenȱkanssa.ȱOstotarjousȱonȱvoimassaȱ10.12.2007ȱjaȱ4.1.2007ȱvälisenäȱaikana.ȱȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
Syytȱosakeantiinȱȱ
ȱ
Suunnatussaȱ Annissaȱ annettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ tarjotaanȱ jakautumisvastikkeenaȱ Johnȱ Nurmisenȱ osakkeenomistajilleȱ
YhtiönȱhankkiessaȱosanaȱTransaktiotaȱNurminenȱLogisticsȱȬliiketoiminnanȱJohnȱNurmisenȱkokonaisjakautumisenȱkautta.ȱ
ȱ
Maksuttomassaȱ Annissaȱ annettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ tarjotaanȱ Yhtiönȱ KȬlajinȱ osakkeenomistajille.ȱ Maksuttomanȱ Anninȱ
tarkoituksenaȱ onȱ kompensoidaȱ entisenȱ KȬlajinȱ osakkeenomistajilleȱ ylimääräisenȱ yhtiökokouksenȱ 8.10.2007ȱ päättämästäȱ
osakelajienȱyhdistämisestäȱseuraavaȱäänioikeudenȱaleneminen.ȱȱȱ
Käyttöpääomaaȱkoskevaȱlausuntoȱ
ȱ
Yhtiönȱ johdonȱ arvionȱ mukaanȱ Yhtiönȱ käyttöpääomanȱ määräȱ vastaaȱ senȱ tämänhetkisiäȱ tarpeitaȱ sekäȱ vähintäänȱ tämänȱ
Arvopaperiliitteenȱpäivämäärääȱseuraavanȱ12ȱkuukaudenȱtarpeita.ȱ
Kaupankäynninȱkohteeksiȱottamistaȱkoskevatȱjärjestelytȱ
YhtiöȱtuleeȱhakemaanȱUusienȱOsakkeidenȱottamistaȱkaupankäynninȱkohteeksiȱHelsinginȱPörssinȱpörssilistallaȱyhdessäȱ
Yhtiönȱ joȱ liikkeeseenȱ laskettujenȱ osakkeidenȱ kanssa.ȱ Uudetȱ Osakkeetȱ onȱ tarkoitusȱ hakeaȱ julkisenȱ kaupankäynninȱ kohȬ
teeksiȱHelsinginȱPörssinȱpörssilistalleȱarvioltaȱ3.1.2008,ȱjonkaȱjälkeenȱUudetȱOsakkeetȱonȱmahdollistaȱmyydäȱHelsinginȱ
Pörssinȱkauttaȱsenȱsääntöjenȱmukaisesti.ȱKaupankäynninȱkohteeksiȱottaminenȱedellyttää,ȱettäȱYhtiöȱjättääȱtätäȱkoskevanȱ
hakemuksenȱHelsinginȱPörssille.ȱȱ
ȱ
Yhtiönȱ osakeȱ onȱ tälläȱ hetkelläȱ tarkkailulistalla,ȱ joltaȱ osakettaȱ eiȱ siirretäȱ poisȱ ennenȱ kuinȱ Helsinginȱ Pörssiȱ katsoo,ȱ ettäȱ
siihenȱonȱedellytykset.ȱ
Liikkeeseenlaskunȱkustannuksetȱ
Yhtiönȱjohtoȱarvioi,ȱettäȱliikkeeseenlaskustaȱaiheutuvatȱasiantuntijapalkkiotȱjaȱmuutȱkulutȱovatȱnoinȱ1,2ȱmiljoonaaȱeuroa,ȱ
jotkaȱkatetaanȱYhtiönȱkäteisvaroista.
Omistuksenȱlaimentuminenȱ
ȱ
UudetȱOsakkeetȱvastaavatȱyhteensäȱnoinȱ80,5ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakepääomastaȱjaȱnoinȱ80,5ȱprosenttiaȱYhtiönȱosakkeiȬ
denȱ tuottamistaȱ äänistäȱ välittömästiȱ senȱ jälkeenȱ kunȱ (i)ȱ Transaktioȱ onȱ toteutunutȱ jaȱ (ii)ȱ osakelajienȱ yhdistämistäȱ sekäȱ
MaksutontaȱAntiaȱkoskevaȱyhtiökokouksenȱpäätösȱonȱrekisteröity.
ȱ
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ȱ
OSAKKEENOMISTAJIENȱOIKEUDETȱ
ȱ
Osakkeenomistajienȱmerkintäetuoikeusȱȱ
ȱ
OsakeyhtiölainȱmukaanȱosakkeenomistajillaȱonȱetuoikeusȱmerkitäȱyhtiönȱuusiaȱosakkeitaȱtaiȱsenȱomistamiaȱomiaȱosakȬ
keitaȱ osakeomistustensaȱ suhteessa,ȱ elleiȱ asiaaȱ koskevassaȱ päätöksessäȱ toisinȱ määrätä.ȱ Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ päätös,ȱ
jollaȱpoiketaanȱosakkeenomistajanȱmerkintäetuoikeudesta,ȱonȱpäteväȱvain,ȱmikäliȱosakkeenomistajat,ȱjoillaȱonȱvähintäänȱ
kaksiȱkolmasosaaȱyhtiökokouksessaȱannetuistaȱäänistäȱjaȱedustetuistaȱosakkeista,ȱovatȱsitäȱkannattaneet.ȱLisäksiȱyhtiölläȱ
pitääȱ ollaȱ tärkeäȱ taloudellinenȱ syyȱ merkintäetuoikeudestaȱ poikkeamiseen.ȱ Suunnattuȱ antiȱ voidaanȱ toteuttaaȱ myösȱ vasȬ
tikkeettomanaȱosakeantina,ȱmikäliȱtähänȱonȱyhtiönȱjaȱosakkeenomistajienȱkannaltaȱerityisenȱpainavatȱtaloudellisetȱsyyt.ȱ
Yhtiökokouksetȱ
ȱ
Yhtiönȱ yhtiöjärjestyksenȱ mukaanȱ kutsuȱ yhtiökokoukseenȱ toimitetaanȱ osakkeenomistajilleȱ aikaisintaanȱ kaksiȱ kuukauttaȱ
ennenȱ jaȱ viimeistäänȱ 17ȱ päivääȱ ennenȱ yhtiökokoustaȱ julkaisemallaȱ kutsuȱ hallituksenȱ määräämässäȱ valtakunnallisessaȱ
sanomalehdessäȱ taikkaȱ vaihtoehtoisestiȱ samassaȱ ajassaȱ toimittamallaȱ kutsuȱ muutoinȱ todistettavastiȱ kirjallisesti.ȱ OsakȬ
keenomistajanȱon,ȱsaadakseenȱosallistuaȱyhtiökokoukseen,ȱilmoittauduttavaȱyhtiölleȱviimeistäänȱkokouskutsussaȱmainitȬ
tunaȱpäivänä,ȱjokaȱsaaȱollaȱaikaisintaanȱkymmenenȱpäivääȱennenȱkokousta.ȱ
ȱ
Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ varsinainenȱ yhtiökokousȱ onȱ pidettäväȱ vuosittainȱ hallituksenȱ määräämänäȱ päivänäȱ kuudenȱ
kuukaudenȱ kuluessaȱ tilikaudenȱ päättymisestäȱ lukien.ȱ Varsinaisessaȱ yhtiökokouksessaȱ onȱ Yhtiönȱ yhtiöjärjestyksenȱ muȬ
kaan:ȱ
ȱ
esitettäväȱ
ȱ
1. tilinpäätös,ȱkonsernitilinpäätösȱjaȱtoimintakertomus;ȱ
2. tilintarkastuskertomus;ȱ
ȱ
päätettäväȱ
ȱ
3. tilinpäätöksenȱjaȱkonsernitilinpäätöksenȱvahvistamisesta;ȱ
4. taseenȱosoittamanȱvoitonȱkäyttämisestä;ȱ
5. vastuuvapaudestaȱhallituksenȱjäsenilleȱjaȱtoimitusjohtajalle;ȱ
6. hallituksenȱjäsentenȱjaȱtilintarkastajienȱpalkkioistaȱjaȱkustannustenȱkorvausperusteista;ȱ
7. hallituksenȱjäsentenȱlukumäärästä;ȱ
ȱ
valittavaȱ
ȱ
8. hallituksenȱjäsenet;ȱjaȱ
9. varsinainenȱtilintarkastajaȱjaȱtarvittaessaȱvaratilintarkastaja.ȱ
ȱ
Varsinaisessaȱyhtiökokouksessaȱosakkeenomistajatȱkäsittelevätȱmyösȱmuutȱkokouskutsussaȱmainitutȱasiat.ȱ
ȱ
Varsinaisenȱ yhtiökokouksenȱ lisäksiȱ voidaanȱ tarvittaessaȱ pitääȱ myösȱ ylimääräisiäȱ yhtiökokouksia.ȱ Päätettävästäȱ asiastaȱ
riippuenȱ voidaanȱ soveltaaȱ määräenemmistösäännöksiäȱ Osakeyhtiölainȱ mukaisesti.ȱ Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ määräȬ
enemmistöäȱedellyttäväänȱpäätökseenȱtarvitaanȱkahdenȱkolmasosanȱenemmistöȱannetuistaȱäänistäȱjaȱyhtiökokouksessaȱ
edustetuistaȱosakkeista.ȱYhtiökokouksenȱpäätösvaltaisuudenȱedellytykseksiȱeiȱOsakeyhtiölaissaȱtaiȱYhtiönȱyhtiöjärjestykȬ
sessäȱoleȱasetettuȱtiettyäȱedustettunaȱolevienȱosakkeidenȱmäärää.ȱȱ
ȱ
Osakeyhtiölainȱmukaanȱosakkeenomistajaȱvoiȱpyytääȱkirjallisestiȱyhtiönȱhallitukselta,ȱettäȱhänenȱesittämänsäȱyhtiökokoȬ
uksenȱpäätösvaltaanȱkuuluvaȱasiaȱkäsitelläänȱseuraavassaȱyhtiökokouksessa.ȱJosȱosakkeenomistajaȱtaiȱosakkeenomistaȬ
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jat,ȱjoillaȱonȱvähintäänȱkymmenenȱprosenttiaȱyhtiönȱosakkeista,ȱtaiȱyhtiönȱtilintarkastajaȱvaativatȱtietynȱasianȱkäsitteleȬ
mistäȱyhtiökokouksessa,ȱonȱhallituksenȱviipymättäȱkutsuttavaȱyhtiökokousȱkoolle.ȱ
ȱ
Oikeusȱosallistuaȱyhtiökokoukseenȱonȱosakkeenomistajalla,ȱjokaȱonȱviimeistäänȱkymmenenȱpäivääȱennenȱyhtiökokoustaȱ
merkittyȱ Suomenȱ Arvopaperikeskusȱ Oy:nȱ ylläpitämäänȱ Yhtiönȱ omistajaluetteloonȱ taiȱ hallintarekisteröidylläȱ osakkeenȬ
omistajalla,ȱjokaȱonȱviimeistäänȱkymmenenȱpäivääȱennenȱyhtiökokoustaȱmerkittyȱtilapäisestiȱYhtiönȱomistajaluetteloonȱ
jaȱjokaȱonȱilmoittautunutȱyhtiökokoukseenȱviimeistäänȱyhtiökokouskutsussaȱmainittunaȱpäivänä.ȱOsakkeenomistajaȱvoiȱ
osallistuaȱyhtiökokoukseenȱitseȱtaiȱvaltuuttamansaȱasiamiehenȱvälityksellä.ȱAsiamiehenȱonȱesitettäväȱvaltakirjaȱtaiȱmuuȱ
asianmukainenȱtodisteȱvaltuutuksesta.ȱOsakkeenomistajaȱtaiȱasiamiesȱvoiȱkäyttääȱyhtiökokouksessaȱyhtäȱavustajaa.ȱ
Äänioikeusȱ
ȱ
Osakkeenomistajaȱ saaȱ osallistuaȱ yhtiökokoukseenȱ jaȱ käyttääȱ sielläȱ äänioikeuttaanȱ jokoȱ henkilökohtaisestiȱ taiȱ valtuuttaȬ
mansaȱ asiamiehenȱ välityksellä.ȱ Josȱ hallintarekisteröityjenȱ osakkeidenȱ omistajaȱ haluaaȱ osallistuaȱ yhtiökokoukseenȱ jaȱ
käyttääȱäänioikeuttaan,ȱhänenȱtuleeȱrekisteröidäȱosakkeetȱväliaikaisestiȱomiinȱnimiinsäȱSuomenȱArvopaperikeskusȱOy:nȱ
pitämäänȱYhtiönȱosakasluetteloonȱviimeistäänȱkymmenenȱpäivääȱennenȱyhtiökokousta.ȱ
ȱ
Tämänȱ Arvopaperiliitteenȱ päivämääränäȱ Yhtiölläȱ onȱ kaksiȱ osakelajia.ȱ AȬlajinȱ jaȱ KȬlajinȱ osakkeetȱ poikkeavatȱ toisistaanȱ
äänioikeudenȱosaltaȱsiten,ȱettäȱyhtiökokouksissaȱjokainenȱAȬlajinȱosakeȱtuottaaȱyhdenȱäänenȱjaȱjokainenȱKȬlajinȱosakeȱ20ȱ
ääntä.ȱ
ȱ
Yhtiönȱ 8.10.2007ȱ pidettyȱ ylimääräinenȱ yhtiökokousȱ päättiȱ osakelajienȱ yhdistämisestä siten,ȱ ettäȱ kaikkiȱ KȬlajinȱ osakkeetȱ
muutetaanȱ samanlajisiksiȱ Yhtiönȱ muidenȱ osakkeidenȱ kanssaȱ (AȬlaji)ȱ jaȱ osakelajejaȱ koskevatȱ yhtiöjärjestysmääräyksetȱ
poistetaan.ȱPäätösȱtuleeȱvoimaanȱsenȱjälkeen,ȱkunȱSuunnatussaȱAnnissaȱannetutȱUudetȱOsakkeetȱonȱrekisteröityȱkauppaȬ
rekisteriinȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008.ȱYhtiökokouksenȱpäätöksenȱvoimaantulonȱjälkeenȱjokainenȱYhtiönȱosakeȱoikeuttaaȱyhtiöȬ
kokouksessaȱäänestämäänȱyhdelläȱäänellä.ȱȱ
ȱ
Yhtiökokouksissaȱ päätöksetȱ tehdäänȱ yleensäȱ yksinkertaisellaȱ ääntenȱ enemmistöllä.ȱ Kuitenkinȱ eräätȱ päätökset,ȱ kutenȱ
yhtiöjärjestyksenȱ muutokset,ȱ osakkeenomistajienȱ merkintäetuoikeudestaȱ poikkeaminenȱ osakeanninȱ yhteydessäȱ jaȱ pääȬ
töksetȱyhtiönȱsulautumisestaȱtaiȱpurkamisesta,ȱedellyttävätȱvähintäänȱkahdenȱkolmasosanȱenemmistöäȱannetuistaȱäänisȬ
täȱsekäȱkokouksessaȱedustetuistaȱosakkeista.ȱLisäksiȱsulautumistaȱtaiȱpurkamistaȱkoskevatȱpäätöksetȱedellyttävätȱmääräȬ
enemmistöäȱkokouksessaȱedustetuissaȱkaikissaȱosakelajeissa,ȱmikäliȱosakelajejaȱonȱuseita.ȱ
Osingotȱjaȱmuuȱvoitonjakoȱȱ
ȱ
Suomessaȱ vallitsevanȱ käytännönȱ mukaanȱ suomalaistenȱ yhtiöidenȱ osakkeilleȱ maksetaanȱ osinkojaȱ pääsääntöisestiȱ vainȱ
kerranȱ vuodessa,ȱ jaȱ osinkoaȱ voidaanȱ maksaaȱ vastaȱ yhtiökokouksenȱ hyväksyttyäȱ yhtiönȱ tilinpäätöksenȱ jaȱ päätettyäȱ
osingonjaostaȱ yhtiönȱ hallituksenȱ osingonjakoehdotuksenȱ perusteella.ȱ Yhtiökokousȱ voiȱ myösȱ valtuuttaaȱ hallituksenȱ
päättämäänȱ osingonjaosta.ȱ Päätösȱ onȱ voimassaȱ viimeistäänȱ seuraavanȱ varsinaisenȱ yhtiökokouksenȱ alkuunȱ asti.ȱ
Osingonjakoȱ taiȱ valtuutuksenȱ myöntäminenȱ hallitukselleȱ edellyttääȱ osakkeenomistajienȱ enemmistöpäätöstäȱ
yhtiökokouksessa.ȱ
ȱȱ
Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ jaettavanȱ osingonȱ määräȱ eiȱ saaȱ ylittääȱ emoyhtiönȱ jakokelpoisiaȱ varoja,ȱ toisinȱ sanoenȱ
konsernitilinpäätösȱ eiȱ enääȱ rajoitaȱ jakokelpoisiaȱ varoja.ȱ Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ osakeyhtiönȱ omaȱ pääomaȱ jakautuuȱ
sidottuunȱ jaȱ vapaaseenȱ omaanȱ pääomaan.ȱ Sidottuȱ omaȱ pääomaȱ koostuuȱ osakepääomasta,ȱ arvonkorotusrahastosta,ȱ
IFRS:nȱ jaȱ kirjanpitolainȱ mukaisestaȱ käyvänȱ arvonȱ rahastostaȱ jaȱ IFRS:nȱ mukaisestaȱ uudelleenarvostusrahastostaȱ sekäȱ
aikaisemmanȱ osakeyhtiölainȱ mukaanȱ ennenȱ 1.9.2006ȱ perustetustaȱ vararahastostaȱ jaȱ ylikurssirahastosta.ȱ Muutȱ omanȱ
pääomanȱ rahastotȱ kuuluvatȱ vapaaseenȱ omaanȱ pääomaan.ȱ Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ varojaȱ eiȱ saaȱ jakaa,ȱ josȱ jaostaȱ
päätettäessäȱ tiedetäänȱ taiȱ pitäisiȱ tietääȱ yhtiönȱ olevanȱ maksukyvytönȱ taiȱ jaonȱ aiheuttavanȱ maksukyvyttömyyden.ȱ
Jakokelpoisetȱ varatȱ sisältävätȱ edellisenȱ tilikaudenȱ voiton,ȱ edellistenȱ tilikausienȱ kertyneetȱ voittovaratȱ jaȱ yhtiönȱ muunȱ
vapaanȱ omanȱ pääomanȱ erät,ȱ mukaanȱ lukienȱ sijoitetunȱ vapaanȱ omanȱ pääomanȱ rahaston,ȱ joistaȱ onȱ vähennettyȱ taseenȱ
osoittamaȱ tappioȱ sekäȱ yhtiöjärjestyksenȱ mukaanȱ jakamattaȱ jätettävätȱ varat.ȱ Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ voitonjakoȱ saaȱ
perustuaȱmyösȱemoyhtiönȱalkaneenȱtaiȱmeneilläänȱolevanȱtilikaudenȱvahvistettuunȱtaseeseen,ȱjaȱnäinȱollenȱväliosinkojaȱ
voidaanȱjakaaȱmeneilläänȱolevanȱtilikaudenȱtuloksenȱperusteella.ȱPäätettäessäȱvarojenȱjakamisestaȱonȱotettavaȱhuomioonȱ
yhtiönȱtaloudellisenȱasemanȱmerkittävätȱmuutokset,ȱjotkaȱovatȱtapahtuneetȱviimeisimmänȱtaseenȱvahvistamisenȱjälkeen.ȱ
ȱ
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Osakeyhtiölainȱmukaanȱosingonȱmääräȱeiȱsaaȱylittääȱhallituksenȱesittämääȱtaiȱhyväksymääȱmäärää.ȱOsakkeenomistajat,ȱ
joillaȱ onȱ vähintäänȱ kymmenenȱ prosenttiaȱ osakkeista,ȱ voivatȱ kuitenkinȱ varsinaisessaȱ yhtiökokouksessaȱ vaatia,ȱ ettäȱ
osinkonaȱ onȱ jaettavaȱ vähintäänȱ puoletȱ emoyhtiönȱ edeltävänȱ tilikaudenȱ voitosta,ȱ jostaȱ vähennetäänȱ yhtiöjärjestyksenȱ
mukaanȱ jakamattaȱ jätettävätȱmäärätȱ jaȱ kyseessäȱ olevanȱ tilikaudenȱ aikanaȱ mahdollisestiȱmaksetutȱ aikaisemmatȱ osingot.ȱ
Tälläȱtavallaȱjaettavaȱosinkoȱeiȱkuitenkaanȱsaaȱylittääȱmäärää,ȱjokaȱonȱilmanȱvelkojienȱsuostumustaȱmahdollistaȱjakaa,ȱjaȱ
seȱsaaȱollaȱenintäänȱkahdeksanȱprosenttiaȱemoyhtiönȱomastaȱpääomasta.ȱȱ
ȱ
Osingotȱ jaȱ muutȱ jakoȬosuudetȱ maksetaanȱ niilleȱ osakkeenomistajilleȱ taiȱ heidänȱ nimeämilleenȱ henkilöille,ȱ jotkaȱ onȱ
merkittyȱ osakasluetteloonȱ täsmäytyspäivänä.ȱ Osakasluetteloaȱ ylläpitääȱ Suomenȱ Arvopaperikeskusȱ Oyȱ asianomaisenȱ
tilinhoitajayhteisönȱvälityksellä.ȱArvoȬosuusjärjestelmässäȱosingotȱmaksetaanȱosakkeenomistajilleȱtilisiirtoinaȱrekisteriinȱ
ilmoitetuilleȱ tileille.ȱ Kaikkiȱ Yhtiönȱ osakkeetȱ tuottavatȱ yhtäläisetȱ oikeudetȱ yhtiönȱ jakamiinȱ osinkoihinȱ jaȱ muihinȱ jakoȬ
osuuksiinȱ(mukaanȱlukienȱyhtiönȱvarojenȱjakoȱpurkautumistilanteessa).ȱȱ
ȱ
Suunnatussaȱ Annissaȱ jaȱ Maksuttomassaȱ Annissaȱ liikkeeseenȱ laskettavatȱ Uudetȱ Osakkeetȱ oikeuttavatȱ Yhtiönȱ jakamaanȱ
täyteenȱosinkoonȱjaȱtuottavatȱmuutȱosakkeenomistajanȱoikeudetȱYhtiössäȱsiitäȱlähtien,ȱkunȱUudetȱOsakkeetȱonȱmerkittyȱ
kaupparekisteriin,ȱkirjattuȱarvoȬosuustileilleȱjaȱyhdistettyȱyhtiönȱnykyisiinȱosakkeisiinȱarvioltaȱ3.1.2008.ȱ
Osakkeenomistajienȱoikeuksienȱmuuttaminenȱ
ȱ
Osakeyhtiölainȱmukaanȱosakkeenomistajienȱoikeuksiaȱvoidaanȱmuuttaaȱyhtiöjärjestystäȱmuuttamalla.ȱYhtiöjärjestyksenȱ
muuttaminenȱedellyttääȱyhtiökokouksenȱpäätöstä,ȱjotaȱvähintäänȱkaksiȱkolmasosaaȱ(2/3)ȱyhtiökokouksessaȱedustetuistaȱ
osakkeistaȱ jaȱ annetuistaȱ äänistäȱ onȱ kannattanut.ȱ Yhtiöjärjestyksenȱ muuttaminenȱ siten,ȱ ettäȱ samanlajistenȱ osakkeidenȱ
oikeuksienȱsuhdeȱmuuttuu,ȱvaatiiȱkaikkienȱosakkeenomistajienȱsuostumuksenȱtaiȱyhtiöjärjestyksenȱmuuttamistaȱkoskeȬ
vanȱpäätöksenȱlisäksiȱniidenȱsuostumuksen,ȱjoidenȱosakkeitaȱmuutosȱkoskee.ȱ
VelvollisuusȱtehdäȱpakollinenȱostotarjousȱsekäȱlunastusvelvollisuusȱjaȱȬoikeusȱ
ȱ
AML:nȱ mukaanȱ osakkeenomistajan,ȱ jonkaȱ osuusȱ kasvaaȱ yliȱ kolmeenȱ kymmenesosaanȱ taiȱ puoleenȱ yhtiönȱ osakkeidenȱ
äänimäärästäȱ senȱ jälkeen,ȱ kunȱ yhtiönȱ osakeȱ taiȱ osakkeeseenȱ oikeuttavaȱ arvopaperiȱ onȱ otettuȱ julkisenȱ kaupankäynninȱ
kohteeksi,ȱ onȱ tehtäväȱ käypäänȱ hintaanȱ perustuvaȱ julkinenȱ ostotarjousȱ kaikistaȱ muistaȱ yhtiönȱ liikkeeseenȱ laskemistaȱ
osakkeistaȱjaȱyhtiönȱliikkeeseenȱlaskemistaȱsenȱosakkeisiinȱoikeuttavistaȱarvopapereistaȱ(pakollinenȱostotarjous).ȱAML:nȱ
mukaanȱpakollistaȱostotarjoustaȱeiȱkuitenkaanȱtarvitseȱtehdä,ȱmikäliȱylläȱmainittuȱrajaȱonȱylittynytȱvapaaehtoisenȱostotarȬ
jouksenȱseurauksenaȱedellyttäen,ȱettäȱalkuperäinenȱvapaaehtoinenȱostotarjousȱonȱtehtyȱkohdeyhtiönȱkaikistaȱäänioikeuȬ
teenȱoikeuttavistaȱarvopapereista.ȱ
ȱ
Osakeyhtiölainȱmukaanȱosakkeenomistaja,ȱjollaȱonȱyliȱ90ȱprosenttiaȱyhtiönȱkaikistaȱosakkeistaȱjaȱäänistä,ȱonȱoikeutettuȱ
käyvästäȱ hinnastaȱ lunastamaanȱ muidenȱ osakkeenomistajienȱ osakkeetȱ (lunastusoikeus).ȱ Lisäksiȱ osakkeenomistajalla,ȱ
jonkaȱosakkeetȱvoidaanȱlunastaaȱedelläȱkuvatullaȱtavalla,ȱonȱvastaavastiȱoikeusȱvaatiaȱenemmistöomistajaltaȱosakkeidenȬ
saȱlunastamistaȱ(enemmistöomistajanȱlunastusvelvollisuus).ȱYhtiönȱyhtiöjärjestyksessäȱeiȱoleȱlunastusvelvollisuuttaȱtaiȱȬ
oikeuttaȱkoskevaaȱerillistäȱlaistaȱpoikkeavaaȱmääräystä.ȱ
Omatȱosakkeetȱ
ȱ
Osakeyhtiölainȱ mukaanȱ yhtiöȱ voiȱ hankkiaȱ omiaȱ osakkeitaan.ȱ Omienȱ osakkeidenȱ hankkimisestaȱ päättääȱ yhtiökokous.ȱ
Yhtiökokousȱvoiȱmyösȱmääräajaksi,ȱenintäänȱ18ȱkuukaudeksiȱyhtiökokouksenȱpäätöksestä,ȱvaltuuttaaȱhallituksenȱpäätȬ
tämäänȱ omienȱ osakkeidenȱ hankinnastaȱ vapaallaȱ omallaȱ pääomalla.ȱ Yhtiökokousȱ voiȱ päättääȱ yhtiönȱ omienȱ osakkeidenȱ
suorastaȱostosta,ȱjolloinȱosakkeitaȱeiȱostetaȱosakkeenomistajiltaȱheidänȱosakeomistuksensaȱsuhteessa.ȱSuoraanȱostoonȱonȱ
oltavaȱyhtiönȱosaltaȱpainavatȱtaloudellisetȱsyyt.ȱJulkinenȱosakeyhtiöȱsaaȱomistaaȱenintäänȱkymmenenȱprosenttiaȱomistaȱ
osakkeistaanȱsuoraanȱtaiȱtytäryhtiöidensäȱkautta.ȱOmatȱosakkeetȱeivätȱannaȱyhtiölleȱosakkeisiinȱliittyviäȱosinkoȬȱtaiȱmuiȬ
taȱoikeuksia.ȱTämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱYhtiöȱomistaaȱ705ȱomaaȱosaketta.ȱȱ
Osakkeidenȱluovutusȱ
ȱ
Myytäessäȱ arvoȬosuusjärjestelmässäȱ oleviaȱ osakkeitaȱ kyseisetȱ osakkeetȱ siirretäänȱ tilisiirtonaȱ myyjänȱ arvoȬosuustililtäȱ
ostajanȱ arvoȬosuustilille.ȱ Myyntiäȱ vartenȱ merkitäänȱ APK:nȱ HEXClearȱ Ȭselvitysjärjestelmäänȱ jakotieto,ȱ jaȱ tarvittaessaȱ
arvoȬosuustililleȱkirjataanȱarvoȬosuuksiaȱkoskevaȱvarausȱsiihenȱsaakka,ȱkunnesȱkauppaȱonȱselvitettyȱjaȱosakkeetȱmaksetȬ
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tu,ȱ minkäȱ jälkeenȱ ostajaȱ merkitäänȱ automaattisestiȱ yhtiönȱ osakasluetteloon.ȱ Josȱ osakkeetȱ ovatȱ hallintarekisteröityjäȱ jaȱ
myyjänȱ jaȱ ostajanȱ osakkeetȱ säilytetäänȱ samallaȱ omaisuudenhoitotilillä,ȱ osakkeidenȱ myyntiȱ eiȱ aiheutaȱ siirtojaȱ arvoȬ
osuustilienȱvälillä,ȱelleiȱosakkeidenȱhallintarekisteröinninȱhoitajaȱvaihduȱmyynninȱseurauksena.ȱ
Ulkomaalaisomistustaȱkoskevatȱrajoituksetȱȱ
ȱ
Suomalaistenȱ yhtiöidenȱ ulkomaalaisomistusrajoituksetȱ poistettiinȱ 1.1.1993.ȱ Ulkomaalaistenȱ yritysostojenȱ seurannastaȱ
vuonnaȱ1992ȱannetunȱlainȱ(”Seurantalaki”)ȱmukaanȱyritysostoȱvaatiiȱkuitenkinȱpääsääntöisestiȱkauppaȬȱjaȱteollisuusmiȬ
nisteriönȱvahvistuksen,ȱmikäliȱmuuȱkuinȱEuroopanȱtalousalueeltaȱ(”ETA”)ȱtaiȱOECDȬjäsenvaltiostaȱolevaȱulkomaalainenȱ
henkilö,ȱ ulkomainenȱ yhteisöȱ taiȱ suomalainenȱ yhteisö,ȱ jossaȱ määräysvaltaȱ onȱ yhdelläȱ taiȱ useammallaȱ edelläȱ mainitullaȱ
ulkomaalaisellaȱhenkilölläȱtaiȱulkomaisellaȱyhteisöllä,ȱhankkisiȱomistukseensaȱvähintäänȱkolmasosanȱsuomalaisenȱyhtiȬ
önȱkaikkienȱosakkeidenȱtuottamastaȱäänimäärästä.ȱSeurantalakiȱsoveltuuȱyhtiöihin,ȱ(i)ȱjoillaȱonȱyliȱ1ȱ000ȱtyöntekijääȱkuȬ
luvanȱ taiȱ edellisenȱ tilikaudenȱaikana,ȱ (ii)ȱ joidenȱ liikevaihtoȱylittääȱ 168,2ȱ miljoonaaȱ euroaȱviimeksiȱ hyväksytynȱ tilinpääȬ
töksenȱmukaisestiȱtaiȱ(iii)ȱjoidenȱtaseenȱloppusummaȱylittääȱ168,2ȱmiljoonaaȱeuroaȱviimeksiȱhyväksytynȱtilinpäätöksenȱ
mukaisesti.ȱKauppaȬȱjaȱteollisuusministeriöȱvoiȱkieltäytyäȱvahvistuksenȱantamisesta,ȱmikäliȱyritysostoȱvaarantaaȱtärkeitäȱ
kansallisiaȱetuja,ȱjolloinȱasiaȱsiirretäänȱvaltioneuvostonȱkäsiteltäväksi.ȱ
Valuuttakontrolliȱȱ
ȱ
Ulkomaalaisetȱvoivatȱhankkiaȱsuomalaisenȱosakeyhtiönȱosakkeitaȱilmanȱerityistäȱvaluuttakontrollilupaa.ȱUlkomaalaisetȱ
voivatȱ myösȱ vastaanottaaȱ osinkojaȱ ilmanȱ erityistäȱ valuuttakontrollilupaa,ȱ muttaȱ osinkoaȱ jakavaȱ yhtiöȱ joutuuȱ pidättäȬ
määnȱ lähdeveronȱ Suomestaȱ siirrettävistäȱ varoista,ȱ elleiȱ kaksinkertaisenȱ verotuksenȱ poistamiseksiȱ tehtyȱ sopimusȱ sisälläȱ
soveltuvaaȱpoikkeusta.ȱUlkomaalaiset,ȱjotkaȱovatȱhankkineetȱsuomalaisenȱosakeyhtiönȱosakkeita,ȱvoivatȱsaadaȱosakkeitaȱ
rahastoanninȱyhteydessäȱtaiȱosallistuaȱuusmerkintäänȱilmanȱerityistäȱvaluuttakontrollilupaa.ȱUlkomaalaisetȱvoivatȱmyyȬ
däȱ suomalaisenȱ yhtiönȱ osakkeitaȱ Suomessaȱ jaȱ tällaisestaȱ myynnistäȱ saadutȱ varatȱ voidaanȱ siirtääȱ poisȱ Suomestaȱ missäȱ
tahansaȱvaihdettavassaȱvaluutassa.ȱSuomessaȱeiȱoleȱvoimassaȱvaluuttakontrollisäännöksiä,ȱjotkaȱrajoittaisivatȱsuomalaiȬ
senȱyhtiönȱosakkeidenȱmyymistäȱtoiselleȱulkomaalaiselle.ȱ
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MUITAȱTIETOJAȱ
ȱ
Liikkeeseenlaskuunȱjaȱtarjoamiseenȱosallistuvienȱluonnollistenȱjaȱoikeushenkilöidenȱintressitȱȱ
ȱ
YhtiönȱhallituksenȱjaȱjohdonȱosakeomistuksetȱonȱesiteltyȱPerusesitteessä.ȱUusienȱOsakkeidenȱliikkeeseenlaskuunȱliittyenȱ
hallituksellaȱjaȱjohdollaȱeiȱoleȱerityisiäȱintressejä.ȱȱ
ȱ
Poikkeuksenaȱedelläȱmainittuun:ȱ
ȱ
o JariȱBachmannȱkäyttääȱmääräysvaltaaȱMaturialaȱOy:ssä,ȱjokaȱhankkiȱYhtiöltäȱKasolaȬliiketoiminnan;ȱjaȱ
o OlliȱPohjanvirtaȱonȱJohnȱNurmisenȱosakkeenomistajaȱjaȱhallituksenȱjäsen.ȱ
ȱ
Evliȱ Pankkiȱ Oyj,ȱ Corporateȱ Financeȱ onȱ toiminutȱ järjestäjänäȱ jaȱ Yhtiönȱ taloudellisenaȱ neuvonantajanaȱ jaȱ AGȬPartnersȱ
CorporateȱFinanceȱOyȱJohnȱNurmisenȱtaloudellisenaȱneuvonantajanaȱTransaktionȱyhteydessä.ȱAsianajotoimistoȱFennicaȱ
Oyȱ onȱ avustanutȱ Yhtiötäȱ jaȱ Asianajotoimistoȱ Castrénȱ &ȱ Snellmanȱ Oyȱ Johnȱ Nurmistaȱ tietyissäȱ Transaktioonȱ liittyvissäȱ
oikeudellisissaȱ asioissa.ȱ Taloudellisetȱ jaȱ oikeudellisetȱ neuvonantajatȱ ovatȱ oikeutettujaȱ saamaanȱ tavanomaisenȱ palkkionȱ
Transaktionȱyhteydessäȱhoitamistaanȱtehtävistään.ȱTransaktionȱtoteuttamiseenȱosallistuneetȱosapuoletȱeivätȱsaaȱTransakȬ
tiostaȱmuitaȱolennaisiaȱhyötyjäȱtaiȱoikeuksia.ȱ
Arvopaperiliitteenȱsaatavillaȱoloȱ
ȱ
Arvopaperiliiteȱ onȱ saatavillaȱ 10.12.2007ȱ alkaenȱ OMXȱ way:staȱ osoitteestaȱFabianinkatuȱ 14,ȱ 00130ȱ Helsinkiȱ jaȱ sähköisenäȱ
internetȬosoitteestaȱ www.nurminenlogistics.comȱ sekäȱ Yhtiönȱ pääkonttoristaȱ osoitteestaȱ Lyhtytieȱ 2,ȱ 00750ȱ Helsinkiȱ jaȱ
Transaktionȱtoteutumisenȱjälkeenȱeliȱarvioltaȱ1.1.2008ȱalkaenȱosoitteestaȱPasilankatuȱ2,ȱ00241ȱHelsinki.ȱȱȱ
Ulkopuolisistaȱlähteistäȱperäisinȱolevatȱtiedotȱ
ȱ
Mikäliȱ Arvopaperiliitteenȱ sisältämäȱ tietoȱ onȱ peräisinȱ ulkopuolisistaȱ lähteistä,ȱ kyseinenȱ lähdeȱ onȱ yksilöity.ȱ Yhtiönȱ käsiȬ
tyksenȱmukaanȱlähdeȱonȱluotettava,ȱmuttaȱlähteenȱtietojenȱoikeellisuuttaȱeiȱoleȱerikseenȱvarmennettu.ȱ
ȱ
Mikäliȱtästäȱeiȱoleȱerikseenȱmainittu,ȱArvopaperiliitteessäȱesitetytȱluvutȱYhtiönȱosakkeista,ȱosakepääomasta,ȱosakkeidenȱ
lukumäärästäȱjaȱniidenȱtuottamastaȱäänimäärästäȱonȱlaskettuȱPatenttiȬȱjaȱrekisterihallituksenȱylläpitämäänȱkaupparekisȬ
teriinȱtämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränȱmennessäȱrekisteröityjenȱtietojenȱperusteella.ȱ
ȱ
YhtiönȱparhaanȱtietämyksenȱmukaanȱArvopaperiliitteeseenȱsisältyvätȱulkopuolisistaȱlähteistäȱtuotetutȱtiedotȱonȱtoistettuȱ
Arvopaperiliitteessäȱ asianmukaisestiȱ jaȱ sikäliȱ kuinȱ Yhtiöȱ onȱ asiastaȱ tietoinenȱ jaȱ onȱ pystynytȱ kyseisissäȱ ulkopuolisissaȱ
lähteissäȱ esitettyjenȱ tietojenȱ perusteellaȱ varmistamaan,ȱ tiedoistaȱ eiȱ oleȱ jätettyȱ poisȱ seikkoja,ȱ jotkaȱ tekisivätȱ toistetuistaȱ
tiedoistaȱharhaanjohtaviaȱtaiȱepätarkkoja.ȱ
Liikkeeseenlaskijaaȱkoskevatȱjulkisetȱostotarjouksetȱ
ȱ
Rahoitustarkastuksenȱ7.9.2007ȱpäivätynȱpoikkeuslupapäätöksenȱmukaanȱPääomistajilleȱjaȱJohnȱNurmiselleȱonȱsyntynytȱ
AML:nȱ6ȱluvunȱ10§:nȱmukainenȱpakollinenȱostotarjousvelvollisuusȱYhtiönȱkaikistaȱosakkeista.ȱOstotarjousmenettelyȱonȱ
aloitettavaȱpoikkeusluvanȱmukaanȱviimeistäänȱ10.12.2007.ȱOstotarjouksessaȱYhtiönȱAȬosakkeestaȱtarjotaanȱviidenȱeuronȱ
kappalehinta.ȱ Perussopimuksenȱ mukaisestiȱ Pääomistajatȱ ovatȱ sitoutuneetȱ olemaanȱ vähentämättäȱ omistustaanȱ taiȱ
ääniosuuttaanȱ Yhtiössäȱ ennenȱ kuinȱ edelläȱ kohdassaȱ ”Maksutonȱ Antiȱ jaȱ osakelajienȱ yhdistäminen”ȱ tarkoitettuȱ osakelajienȱ
yhdistäminenȱ onȱ rekisteröityȱ kaupparekisteriin.ȱ Ostotarjoustaȱ koskevaȱ tarjousasiakirjaȱ julkaistaanȱ samanaikaisestiȱ
Esitteenȱkanssa.ȱOstotarjousȱonȱvoimassaȱ10.12.2007ȱjaȱ4.1.2008ȱvälisenäȱaikana.ȱ
Sovellettavaȱlakiȱ
ȱ
Arvopaperiliitteeseenȱ jaȱ kulloinkinȱ kyseessäȱ olevaanȱ arvopaperienȱ liikkeeseenlaskuunȱ ja/taiȱ tarjoamiseenȱ sovelletaanȱ
Suomenȱlakiaȱjaȱkaikkiȱedelläȱmainittuaȱkoskevatȱriidatȱratkaistaanȱyksinomaanȱsuomalaisissaȱtuomioistuimissa.ȱ
ȱ
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VEROTUSȱ
ȱ
AllaȱesitettyȱperustuuȱtämänȱArvopaperiliitteenȱpäivämääränäȱSuomessaȱvoimassaolevaanȱverolainsäädäntöönȱjaȱvallitsevaanȱoikeȬ
uskäytäntöön.ȱMahdollisetȱ muutoksetȱ verolainsäädännössäȱ taiȱsenȱ tulkinnassaȱ saattavatȱ vaikuttaaȱ verotukseenȱ myösȱ takautuvasti.ȱ
Yhteenvedonȱ tarkoituksenaȱ eiȱ oleȱ pyrkiäȱ selvittämäänȱ tyhjentävästiȱ kaikkiaȱ mahdollisiaȱ Suomenȱ lainsäädännöstäȱ johtuviaȱ veroseuȬ
raamuksia,ȱeikäȱsiinäȱselvitetäȱmuidenȱmaidenȱkuinȱSuomenȱverolainsäädäntöä.ȱSijoitustaȱharkitseviaȱkehotetaanȱkääntymäänȱalanȱ
asiantuntijoidenȱpuoleenȱsaadakseenȱtietojaȱosakkeidenȱhankintaan,ȱomistukseenȱjaȱluovutukseenȱliittyvistäȱveroseuraamuksista,ȱsekäȱ
sovellettavienȱverolakienȱvaikutuksista.ȱȱ
ȱ
Yleistäȱ
ȱ
Seuraavassaȱselvitetäänȱlyhyestiȱeräitäȱosakkeidenȱhankintaan,ȱomistukseenȱjaȱluovutukseenȱliittyviäȱSuomenȱverolainȬ
säädännöstäȱ johtuviaȱ veroseuraamuksia.ȱ Selvityksenȱ tarkoituksenaȱ eiȱ oleȱ pyrkiäȱ selvittämäänȱ tyhjentävästiȱ kaikkiaȱ
mahdollisiaȱ veroseuraamuksia,ȱ vaanȱ seuraavaanȱ onȱ koottuȱ näistäȱ olennaisimmat.ȱ Sijoitustaȱ harkitsevienȱ tulisiȱ kääntyäȱ
neuvonantajinaanȱkäyttämiensäȱalanȱasiantuntijoidenȱpuoleenȱsaadakseenȱtietojaȱosakkeidenȱhankinnan,ȱomistuksenȱjaȱ
luovutuksenȱ veroseuraamuksistaȱ sekäȱ sovellettavienȱ verolakienȱ vaikutuksista.ȱ Selvitysȱ perustuuȱ Arvopaperiliitteenȱ
päivämääränäȱvoimassaȱolevaanȱlainsäädäntöönȱjaȱsenȱtulkintaan.ȱȱ
ȱ
Suomessaȱ yleisestiȱ verovelvollisiaȱ jaȱ rajoitetustiȱ verovelvollisiaȱ kohdellaanȱ verotuksessaȱ eriȱ tavalla.ȱ Suomessaȱ asuvaȱ
henkilöȱ onȱ Suomessaȱ verovelvollinenȱ maailmanlaajuisestaȱ tulostaan.ȱ Rajoitetustiȱ verovelvollisiaȱ henkilöitäȱ verotetaanȱ
puolestaanȱvainȱSuomestaȱsaadustaȱtulosta.ȱLuonnollisenȱhenkilönȱkatsotaanȱolevanȱSuomessaȱyleisestiȱverovelvollinenȱ
pääasiassaȱsilloin,ȱkunȱhänȱjatkuvastiȱoleskeleeȱSuomessaȱyliȱkuudenȱkuukaudenȱajanȱtaiȱhänelläȱonȱSuomessaȱvarsinaiȬ
nenȱasuntoȱjaȱkoti.ȱSuomenȱlainȱmukaanȱperustettujaȱjaȱSuomessaȱrekisteröityjäȱosakeyhtiöitäȱpidetäänȱSuomessaȱyleisesȬ
tiȱ verovelvollisina.ȱ Rajoitetustiȱ verovelvollisenȱ saamastaȱ liiketulostaȱ verotetaanȱ Suomessaȱ vain,ȱ josȱ tuloȱ onȱ saatuȱ SuoȬ
messaȱharjoitetustaȱliikkeestä.ȱ
ȱ
Ansiotuloa,ȱ kutenȱ palkkaa,ȱ verotetaanȱ Suomessaȱ asuvienȱ luonnollistenȱ henkilöidenȱ osaltaȱ progressiivisenȱ verokannanȱ
mukaanȱjaȱpääomatuloaȱ28ȱprosentinȱsuhteellisenȱverokannanȱmukaan.ȱOsakeyhtiöidenȱverokantaȱonȱ26ȱprosenttia.ȱ
ȱ
Osingonsaajanȱverotusȱ
ȱ
Yksityishenkilöidenȱ saamatȱ osingotȱ jaetaanȱ kahteenȱ ryhmään,ȱ listatuistaȱ osakeyhtiöistäȱ saatuihinȱ osinkoihinȱ jaȱ muistaȱ
osakeyhtiöistäȱsaatuihinȱosinkoihin.ȱListatuista,ȱeliȱjulkisestiȱnoteeratuistaȱosakeyhtiöistäȱsaaduistaȱosingoistaȱ70ȱprosentȬ
tiaȱ verotetaanȱ pääomatulona,ȱ loppuosaȱ onȱ verovapaata.ȱ Julkisestiȱ noteerattujaȱ ovatȱ yhtiöt,ȱ joidenȱ osakeȱ onȱ otettuȱ kauȬ
pankäynninȱ kohteeksiȱ AML:ssaȱ tarkoitetussaȱ julkisessaȱ kaupankäynnissä,ȱ rahoitusvälineidenȱ markkinoistaȱ annetussaȱ
direktiivissä,ȱ2004/39/EYȱtarkoitetullaȱsäännellylläȱmarkkinalla,ȱmuullaȱsäännellylläȱjaȱviranomaisenȱvalvonnassaȱolevalȬ
laȱmarkkinallaȱEuroopanȱtalousalueenȱulkopuolellaȱtaiȱedelläȱmainitussaȱdirektiivissäȱ2004/39/EYȱtarkoitetussaȱmonenȬ
keskisessäȱ kaupankäynnissäȱ edellyttäen,ȱ ettäȱ osakeȱ onȱ otettuȱ kaupankäynninȱ kohteeksiȱ yhtiönȱ hakemuksestaȱ taiȱ senȱ
suostumuksella.ȱ Muistaȱ kuinȱ julkisestiȱ noteeratuistaȱ yhtiöistäȱ saatujenȱ osinkojenȱ verotusȱ perustuuȱ yhtiönȱ nettovaralliȬ
suuteenȱjaȱosinkotuloȱvoiȱollaȱpääomatuloa,ȱansiotuloaȱtaiȱverovapaataȱtuloaȱriippuenȱosinkoaȱjakavanȱyhtiönȱnettovaralȬ
lisuudestaȱsekäȱosingonȱmäärästä.ȱ
ȱ
Julkisestiȱnoteeratunȱyhtiönȱluonnollisilleȱhenkilöilleȱmaksamastaȱosingostaȱtoimitetaanȱennakonpidätys,ȱjokaȱonȱmäärälȬ
täänȱ19ȱprosenttia.ȱ
ȱ
Suomalaisenȱ yhteisönȱ Suomestaȱ saamatȱ osinkotulotȱ ovatȱ elinkeinotulonȱ verottamisestaȱ annetunȱ lainȱ 6ȱ aȱ §:nȱ mukaanȱ
pääsääntöisestiȱ verovapaataȱ tuloa.ȱ Osingostaȱ onȱ kuitenkinȱ 75ȱ prosenttiaȱ yhtiönȱ veronalaistaȱ tuloa,ȱ josȱ osingonȱ jakavaȱ
yhtiöȱ onȱ julkisestiȱ noteerattuȱ yhtiöȱ jaȱ osingonsaajaȱ onȱ muuȱ kuinȱ julkisestiȱ noteerattuȱ yhtiö,ȱ jokaȱ eiȱ omistaȱ välittömästiȱ
vähintäänȱkymmenenȱprosenttiaȱosinkoaȱjakavanȱyhtiönȱpääomasta.ȱȱ
ȱ
Kunȱ rajoitetustiȱ verovelvollinenȱ saaȱ Suomestaȱ osinkoa,ȱ maksajaȱ periiȱ tulostaȱ lopullisenȱ lähdeveronȱ suorituksenȱ yhteyȬ
dessä.ȱLähdeveronȱmääräȱonȱ28ȱ%.ȱSuomiȱonȱsolminutȱuseidenȱvaltioidenȱkanssaȱverosopimuksia,ȱjoissaȱonȱyleensäȱsoȬ
vittuȱ alhaisemmistaȱ lähdeveroprosenteista.ȱ Tarkempaaȱ tietoaȱ verosopimuksistaȱ onȱ saatavissaȱ alanȱ asiantuntijoiltaȱ jaȱ
verohallinnolta.ȱ Osinkoȱ onȱ vapaaȱ lähdeverosta,ȱ josȱ seȱ maksetaanȱ emoȬtytäryhtiödirektiivissäȱ 90/435/ETYȱ tarkoitetulleȱ
yhtiölle,ȱjokaȱomistaaȱvähintäänȱ15ȱprosenttiaȱosingonȱmaksavanȱyhtiönȱpääomasta.ȱ
ȱ
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Lähtökohtaisestiȱosingonȱmaksajaȱonȱvelvollinenȱperimäänȱ lähdeveron.ȱKäytännössäȱkuitenkinȱsuomalaisetȱpankit,ȱjoiȬ
denȱ välitykselläȱ julkisestiȱ noteerattujenȱ suomalaistenȱ yhtiöidenȱ maksamatȱ osingotȱ maksetaanȱ ulkomaille,ȱ pidättävätȱ
mahdollisenȱ lähdeveronȱ Suomessa.ȱ Alennettuaȱ lähdeveroprosenttiaȱ voidaanȱ soveltaa,ȱ mikäliȱ osakkeenomistajaȱ esittääȱ
maksajallaȱennenȱosinkojenȱmaksuaȱyksilöintiäänȱvartenȱtarvittavatȱtiedot.ȱJosȱlähdeverokorttiaȱtaiȱedellytettyjäȱtietojaȱeiȱ
oleȱesitettyȱajoissa,ȱUudenmaanȱverovirastoȱpalauttaaȱhakemuksestaȱliikaaȱpidätetynȱlähdeveron.ȱHallintarekisteröidyilleȱ
osakkeilleȱmaksettavastaȱosingostaȱperitäänȱlähdeveroaȱyleensäȱ15ȱprosenttia,ȱjosȱmaksajaȱonȱriittävänȱhuolellisestiȱselȬ
vittänyt,ȱettäȱosingonȱsaajaanȱsovelletaanȱverosopimuksenȱosinkomääräyksiä.ȱ
ȱ
Varainsiirtoverotusȱ
ȱ
Varainsiirtoveroaȱ eiȱ oleȱ suoritettavaȱ luovutettaessaȱ kiinteääȱ rahavastikettaȱ vastaanȱ arvopapereita,ȱ jotkaȱ onȱ otettuȱ kauȬ
pankäynninȱkohteeksiȱyleisölleȱavoimessaȱsäännöllisestiȱtoimivassaȱkaupankäynnissäȱAML:nȱ(495/1989)ȱ1ȱluvunȱ3ȱ§:ssäȱ
tarkoitetussaȱjulkisessaȱ kaupankäynnissäȱ esimerkiksiȱ Helsingin Pörssissäȱ tai
ȱ AML:nȱ1
ȱ
luvun
ȱ ȱ ȱ 3 a §:ssä
ȱ
tarkoitetussa
ȱ monenkeskisessäȱ kaupankäynnissäȱ edellyttäen,ȱ ettäȱ yhtiönȱ liikkeeseen ȱlaskematȱ arvopaperit ȱonȱ otettu ȱkaupankäynnin
kohteeksiȱ yhtiön
ȱ ȱ hakemuksesta ȱtai ȱsen ȱsuostumuksella ȱjaȱ ettäȱ arvopaperitȱ onȱ liitettyȱ arvo-osuusjärjestelmästä
ȱannetussaȱlaissaȱ(826/1991)ȱtarkoitettuunȱarvoȬosuusjärjestelmään.ȱȱ
ȱ
Verovapaudenȱ edellytyksenäȱ on,ȱ ettäȱ luovutuksessaȱ onȱ välittäjänäȱ taiȱ osapuolenaȱ AML:nȱ 1ȱ luvunȱ 4ȱ §:nȱ 1ȱ momentinȱ 4ȱ
kohdassaȱtarkoitettuȱarvopaperinvälittäjäȱtaiȱluovutuksensaajaȱonȱhyväksyttyȱkaupankäyntiosapuoleksiȱsilläȱmarkkinalȬ
la,ȱjollaȱluovutusȱtapahtuu.ȱ
ȱ
Josȱ luovutuksessaȱ onȱ luovutuksensaajanȱ välittäjänäȱ taiȱ toisenaȱ osapuolenaȱ muuȱ kuinȱ tämänȱ lainȱ 22ȱ §:nȱ 3ȱ momentissaȱ
tarkoitettuȱ arvopaperikauppias,ȱ verottomuudenȱ edellytyksenäȱ on,ȱ ettäȱ verovelvollinenȱ luovutuksensaajaȱ antaaȱ luovuȬ
tuksestaȱ30ȱ§:ssäȱtarkoitetunȱilmoituksenȱkahdenȱkuukaudenȱkuluessaȱluovutuksestaȱtaiȱettäȱvälittäjäȱantaaȱluovutuksesȬ
taȱverohallinnolleȱverotusmenettelystäȱannetunȱlainȱ(1558/1995)ȱ15ȱ§:nȱ4ȱmomentissaȱtarkoitetunȱvuosiȬilmoituksen.ȱ
Verovapausȱeiȱkoske:ȱ
1)

luovutusta,ȱjokaȱperustuuȱsellaiseenȱtarjoukseen,ȱjokaȱonȱtehtyȱsenȱjälkeen,ȱkunȱ1ȱmomentissaȱtarkoitettuȱkauȬ
pankäyntiȱarvopaperillaȱonȱpäättynyt,ȱtaiȱennenȱkuinȱkaupankäyntiȱonȱalkanut,ȱjolleiȱkyseȱoleȱlistautumisenȱyhȬ
teydessäȱtoteutettavaanȱosakeantiinȱvälittömästiȱliittyvästä,ȱyhdistettyynȱostoȬȱjaȱmerkintätarjoukseenȱperustuȬ
vastaȱ yhtiönȱ vanhojenȱ osakkeidenȱ myynnistä,ȱ jossaȱ luovutuksenȱ kohdeȱ yksilöidäänȱ vastaȱ kaupankäynninȱ alȬ
kamisenȱjälkeenȱjaȱkauppahintaȱvastaaȱuusistaȱosakkeistaȱsuoritettavaaȱhintaa;ȱ

2)

luovutusta,ȱ jokaȱ tapahtuuȱ Osakeyhtiölainȱ 18ȱ luvussaȱ säädetynȱ lunastusvelvollisuudenȱ täyttämiseksiȱ mainitunȱ
luvunȱ6ȱ§:nȱmukaisesti;ȱ

3)
ȱ
4)

luovutusta,ȱjossaȱvastikeȱmuodostuuȱosittainȱtaiȱkokonaanȱtyöpanoksesta;ȱeikäȱ

ȱ

ȱ

pääomasijoituksenaȱtaiȱvarojenȱjakonaȱtapahtuvaaȱluovutusta.ȱ
ȱ
Verollisissaȱtransaktioissaȱveroȱonȱ1,6ȱprosenttiaȱarvopaperinȱkauppahinnasta.ȱPääsääntöisestiȱostajaȱvastaaȱvarainsiirtoȬ
veronȱsuorittamisesta.ȱOstajanȱonȱmaksettavaȱvarainsiirtoveroȱsekäȱesitettäväȱmaksunȱtodentavaȱtilisiirtolomake,ȱilmoiȬ
tusȱvarainsiirtoverostaȱjaȱkauppakirjaȱkotikuntansaȱverotoimistolleȱ2ȱkuukaudenȱkuluessaȱkauppakirjanȱtekemisestä.ȱJosȱ
luovutuksenȱ osapuolenaȱ taiȱ välittäjänäȱ onȱ arvopaperikauppias,ȱ varainsiirtoveroȱ onȱ suoritettavaȱ luovutussopimuksenȱ
tekemisenȱyhteydessä.ȱJosȱostajaȱeiȱoleȱSuomessaȱyleisestiȱverovelvollinenȱeikäȱulkomaalaisenȱluottolaitoksenȱtaiȱsijoitusȬ
palveluyrityksenȱSuomessaȱolevaȱsivuliike,ȱmyyjäȱvastaaȱvarainsiirtoveronȱperimisestäȱostajalta.ȱȱ
ȱ
Mikäliȱkaupanȱvälittäjänäȱonȱsuomalainenȱarvopaperinvälittäjäȱtaiȱluottolaitosȱtaiȱulkomaisenȱarvopaperinvälittäjänȱtaiȱ
luottolaitoksenȱSuomessaȱolevaȱsivuliike,ȱseȱonȱvelvollinenȱperimäänȱvarainsiirtoveronȱostajaltaȱjaȱtilittämäänȱsenȱtämänȱ
puolesta.ȱ
ȱ
Osakekaupastaȱeiȱkuitenkaanȱperitäȱvarainsiirtoveroa,ȱjosȱsekäȱostajaȱettäȱmyyjäȱeivätȱoleȱSuomessaȱyleisestiȱverovelvolȬ
lisiaȱ eivätkäȱ ulkomaalaisenȱ luottolaitoksenȱ taiȱ sijoituspalveluyrityksenȱ suomalaisiaȱ sivuliikkeitä.ȱ Uusienȱ osakkeidenȱ
liikkeeseenȱlaskemisenȱyhteydessäȱeiȱmaksetaȱvarainsiirtoveroa.ȱ
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ȱ
Luovutusvoittojenȱverotusȱ
ȱ
Osakkeidenȱ myynnistäȱ saatuaȱ luovutusvoittoaȱ verotetaanȱ Suomessaȱ yleisestiȱ verovelvollisenȱ luonnollisenȱ henkilönȱ jaȱ
kuolinpesänȱpääomatulona.ȱLuovutusvoittoȱtaiȱȬtappioȱlasketaanȱvähentämälläȱsaadustaȱmyyntihinnastaȱaiheutuneidenȱ
kulujenȱjaȱosakkeidenȱhankintahinnanȱyhteismäärä.ȱVaihtoehtoisestiȱluonnollisetȱhenkilötȱjaȱkuolinpesätȱvoivatȱkäyttääȱ
hankintamenoȬolettamaa,ȱ jonkaȱ suuruusȱ onȱ 20ȱ prosenttiaȱ myyntihinnasta.ȱ Tällöinȱ hankintamenoȬolettamaȱ sisältääȱ voiȬ
tonȱhankkimisestaȱaiheutuneetȱkulutȱeivätkäȱneȱoleȱerikseenȱvähennettävissä.ȱJosȱosakkeetȱovatȱolleetȱmyyjilläȱvähintäänȱ
10ȱvuodenȱajan,ȱhankintamenoȬolettamaȱonȱ40ȱprosenttiaȱmyyntihinnasta.ȱȱ
ȱ
Luovutusvoittojaȱ verotetaanȱ 28ȱ prosenttiaȱ verokannanȱ mukaan.ȱ Luovutuksestaȱ aiheutunutȱ tappioȱ voidaanȱ vähentääȱ
omaisuudenȱluovutusvoitosta,ȱjokaȱsaadaanȱsamanaȱjaȱkolmenaȱluovutustaȱseuraavanaȱvuonna.ȱ
ȱ
Yksityishenkilönȱsaamatȱluovutusvoitotȱeivätȱoleȱveronalaistaȱtuloa,ȱjosȱyhteenlasketutȱluovutushinnatȱovatȱverovuonnaȱ
enintäänȱtuhatȱeuroaȱeivätkäȱluovutustappiotȱvähennyskelpoisia,ȱjosȱverovuonnaȱluovutetunȱomaisuudenȱyhteenlaskeȬ
tutȱhankintahinnatȱovatȱenintäänȱtuhatȱeuroa.ȱ
ȱ
Suomessaȱyleisestiȱverovelvollisenȱyhteisönȱosakkeidenȱmyynnistäȱsaamaȱtuloȱonȱlähtökohtaisestiȱyhteisönȱveronalaistaȱ
tuloa,ȱ jotaȱ verotetaanȱ 26ȱ prosentinȱ yhteisöverokannalla.ȱ Muidenȱ kuinȱ pääomasijoitustoimintaaȱ harjoittavienȱ yhteisöjenȱ
käyttöomaisuuteenȱkuuluvienȱosakkeidenȱluovutushintaȱeiȱkuitenkaanȱpääsääntöisestiȱoleȱveronalaistaȱtuloaȱeikäȱosakȬ
keidenȱhankintamenoȱvähennyskelpoinenȱmeno,ȱmikäliȱmyyjäyhteisöȱonȱomistanutȱvähintäänȱ10ȱprosenttiaȱyhtiönȱosaȬ
kepääomastaȱvähintäänȱvuodenȱajan.ȱLuovutustappionȱvähennyskelpoisuusȱriippuuȱosakkeidenȱomaisuuslajista.ȱLiikeȬ
omaisuuteenȱkuulumattomienȱsekäȱkäyttöomaisuusosakkeidenȱluovutustappioidenȱvähennyskelpoisuuttaȱonȱrajoitettu.ȱȱ
ȱ
RajoitetustiȱverovelvollisenȱluonnollisenȱhenkilönȱtaiȱyhteisönȱosakkeidenȱluovutuksistaȱsaamatȱvoitotȱeivätȱpääsääntöiȬ
sestiȱoleȱSuomessaȱveronalaistaȱtuloa.ȱOnȱkuitenkinȱmahdollista,ȱettäȱosakkeidenȱluovutuksestaȱsaatavanȱtulonȱperusteelȬ
laȱonȱsuoritettavaȱveroaȱSuomessa,ȱmikäliȱkyseȱonȱhenkilöstäȱtaiȱyhteisöstä,ȱjokaȱharjoittaaȱSuomessaȱliiketoimintaaȱkiinȬ
teästäȱtoimipaikasta,ȱjaȱjosȱluovutettujenȱosakkeidenȱvoidaanȱkatsoaȱkuuluneenȱtämänȱkiinteänȱtoimipaikanȱtoimintaan.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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