TÄTÄ ASIAKIRJAA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
SOVELTUVIEN ARVOPAPERILAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

JOHDANTO
Tieto Oyj (“Tieto”) julkisti 9.8.2019 Tiedon ja EVRY ASA:n (“EVRY”) välistä rajat ylittävää
absorptiosulautumista koskevan esitteen (“Sulautumisesite”), jonka Finanssivalvonta hyväksyi 8.8.2019.
Sulautumisesite on laadittu englanniksi, ja siihen sisältyy suomenkielinen käännös Sulautumisesitteen
tiivistelmästä.
Osana englanninkielisen Sulautumisesitteen hyväksymistä Tieto on sitoutunut ennen Tiedon 3.9.2019
pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta julkistamaan Sulautumisesitteeseen perustuvaa suomenkielistä
lisämateriaalia.
Tämä asiakirja sisältää seuraavat lähtökohtaisesti suoraan Sulautumisesitteeseen perustuvat jaksot:


Kuvaus Tiedon ja EVRY:n sulautumisesta;



Tietoja sulautumisen seurauksena syntyvästä yhdistyneestä yhtiöstä;



Yleiskuvaus Tiedosta;



Yleiskuvaus EVRY:stä;



Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot; ja



Riskitekijät.

Tämä asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1179 (“Esiteasetus”) mukainen
esite, eikä Finanssivalvonta tai mikään muu toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt tätä asiakirjaa. Tämä
asiakirja ei myöskään ole suora suomenkielinen käännös Sulautumisesitteestä kokonaisuudessaan eivätkä
tähän asiakirjaan otetut jaksot myöskään pyri kaikilta osin olemaan täydellisiä käännöksiä
Sulautumisesitteestä. Tähän asiakirjaan otetut jaksot eivät täysin voi vastata englanninkielisiä jaksoja muun
muassa siksi, että vain osan esitteestä kattavaan käännökseen ei voida ottaa viittauksia niihin esitteen osiin,
jotka eivät ole mukana käännöksessä.
Osakkeenomistajien tulee näin ollen perustaa päätöksensä koskien Tiedon ja EVRY:n välistä rajat ylittävää
absorptiosulautumista englanninkieliseen Sulautumisesitteeseen kokonaisuudessaan. Tämän asiakirjan ja
englanninkielisen Sulautumisesitteen välisissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa osakkeenomistajan tulee
perustaa päätöksensä ensisijaisesti englanninkieliseen Sulautumisesitteeseen.
Englanninkielinen Sulautumisesite sekä muuta aineistoa sulautumisesta ja siitä päättävästä yhtiökokouksesta
sekä muun muassa sulautumisvastikkeen maksamiseen yhteydessä toteutettavassa Tiedon osakkeiden
liikkeeseenlaskusta, rahana maksettavasta sulautumisvastikkeesta, muutoksista Tiedon yhtiöjärjestykseen ja
hallituksen kokoonpanoon, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista sekä väliaikaisesta poikkeamisesta
Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä on saatavilla Tiedon internetsivuilla
osoitteessa http://campaigns.tieto.com/tietoevry#egm. Suosittelemme, että osakkeenomistajat lukevat tämän ja
muun saatavilla olevan aineiston kokonaisuudessaan ennen yhtiökokousta.
Kunnioittaen,
Tieto Oyj:n hallitus
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TIEDON JA EVRYN SULAUTUMINEN
Seuraava katsaus antaa yleiskuvan Sulautumisesta ja Yhdistyneestä Yhtiöstä ja se perustuu muun muassa
oletukseen, että Sulautuminen sekä Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan
Sulautumisesitteessä suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta
siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tai että Tiedon ja EVRY:n liiketoiminnot yhdistetään
Sulautumisesitteessä suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa, joista kumpikin voisi johtaa minkä
tahansa jäljempänä olevan Yhdistynyttä Yhtiötä koskevan lausuman toteutumatta jäämiseen. Katso alla kohta
“A. Riskitekijät – Sulautumiseen liittyviä riskejä”.
Sulautumisen tausta
Tiedon ja EVRY:n hallitukset ovat solmineet 18.6.2019 liiketoimintojensa yhdistymistä koskevan
Yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”) ja allekirjoittaneet 26.6.2019 Sulautumissuunnitelman
(“Sulautumissuunnitelma”), jonka mukaisesti yhtiöt yhdistyvät (“Sulautuminen”). Sulautumissuunnitelman
ja Yhdistymissopimuksen tiivistelmät on esitetty jäljempänä kohdissa “ – Yhdistymissopimus” ja “ –
Sulautumissuunnitelma”.
Tiedon ja EVRY:n yhdistymisen syyt ja taloudellinen perusta on kuvattu jäljempänä kohdassa “Tietoja
Yhdistyneestä Yhtiöstä”.
Jäljempänä termi “Yhdistynyt Yhtiö” viittaa Tietoon Tiedon ja EVRY:n sulautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintipäivästä (“Täytäntöönpanopäivä”) eteenpäin.
Yleiskatsaus Sulautumisesta
Ehdotettu Sulautuminen toteutetaan veronalaisena Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen)
(“Osakeyhtiölaki”) 16 luvun ja Norjan julkisiin osakeyhtiöihin sovellettavan lain, 13.6.1997 No. 45 (“Norjan
Julkinen Osakeyhtiölaki”) 13 luvun mukaisena rajat ylittävällä absorptiosulautumisena, jossa EVRY
sulautuu Tietoon.
EVRY:n osakkeenomistajat saavat 0,1200 sulautumisvastikeosaketta jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta
kohden (“Sulautumisvastikeosakkeet”) ja Sulautumisvastikeosakkeiden lisäksi 5,28 Norjan kruunua
sulautumisvastikekäteisenä (“Sulautumisvastikekäteinen”) jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden.
Sulautumisvastikekäteiseen yhdessä Sulautumisvastikeosakkeiden kanssa viitataan jäljempänä yhdessä
termillä “Sulautumisvastike”. Sulautumisesitteen (“Sulautumisesite”) päivämäärän tilanteen perusteella
Sulautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärä olisi siten noin 44 316 519 osaketta (kukin yksittäin “Osake” ja
yhdessä “Osakkeet”) (lukuun ottamatta EVRY:n tai Tiedon hallussa olevia EVRY:n osakkeita) ja
Sulautumisvastikekäteinen olisi siten yhteensä noin 1 949 926 878,24 Norjan kruunua. Muun ohella mikä
tahansa muutos EVRY:n liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden määrässä, joka aiheutuu
esimerkiksi siitä, että EVRY laskee liikkeelle uusia ja/tai luovuttaa omia osakkeita olemassa olevien
osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisesti ennen Täytäntöönpanopäivää, voi vaikuttaa lopulliseen
Sulautumisvastikeosakkeiden lukumäärään.
Ensisijaisena
vaihtoehtona
Tieto
odottaa
toimittavansa
Sulautumisvastikeosakkeet
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta Norjan arvopaperikeskuksessa (“VPS”). Toissijaisina vaihtoehtoina
Sulautumisvastikeosakkeet voidaan toimittaa VPS:issa rekisteröityinä osaketalletustodistuksina tai suoraan
omistettuina Yhdistyneen Yhtiön Osakkeina Euroclear Finland Oy:n (“Euroclear Finland”) ylläpitämässä
arvo-osuusjärjestelmässä.
Tieto hakee Sulautumisvastikeosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin
pörssilistalla ja Nasdaq Tukholman päämarkkinalla (“Listaus”). Tieto tulee myös hakemaan
Sulautumisvastikeosakkeiden listausta Oslo Børsiin ensisijaisesti Yhdistyneen Yhtiön Osakkeiden
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta tai toissijaisesti sen osaketalletustodistusten tai suoraan omistettavien
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osakkeiden kautta Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen (“Oslon
Listaus”).
Tiedon ja EVRY:n hallitukset ovat 22.7.2019 ja 6.8.2019 ehdottaneet, että Tiedon ja EVRY:n ylimääräiset
yhtiökokoukset, jotka on kutsuttu koolle 3.9.2019 ja 2.9.2019, päättävät lainmukaisesta rajat ylittävästä
absorptiosulautumisesta, jossa EVRY sulautuu Tietoon Sulautumissuunnitelman mukaisesti, jonka Tiedon ja
EVRY:n hallitukset ovat hyväksyneet 26.6.2019, ja joka on sen jälkeen rekisteröity Suomen Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (“Suomen Kaupparekisteri”) 28.6.2019 ja Norjan
yritysrekisteriin (Foretaksregisteret) (“Norjan Yritysrekisteri”) 27.6.2019, ja että osana Sulautumisen
hyväksymistä, mutta ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimiselle Suomen Kaupparekisterissä
ja Norjan Yritysrekisterissä, yhtiökokous: (i) hyväksyisi Yhdistyneen Yhtiön muutetun yhtiöjärjestyksen
Sulautumissuunnitelmaan liitetyssä muodossa; (ii) päättäisi Yhdistyneen Yhtiön uusien Osakkeiden ja
rahavastikkeen antamisen Sulautumisvastikkeena EVRY:n osakkeenomistajille; (iii) päättäisi Yhdistyneen
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä; (iv) päättäisi Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta;
(v) päättäisi Yhdistynen Yhtiön hallituksen palkitsemisesta; ja (vi) päättäisi väliaikaisesta poikkeamisesta
Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä.
Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa Tiedon ja EVRY:n ylimääräisten yhtiökokousten
hyväksyntää,
asianmukaisten
kilpailuviranomaisten
hyväksyntää,
Yhdistymissopimuksen
ja
Sulautumissuunnitelman muiden toteutumisedellytysten täyttymistä tai luopumisesta niihin vetoamisesta.
Lisäksi Sulautumisen toteuttaminen edellyttää, että Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen
mukaisesti ja että Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity Suomen Kaupparekisteriin. Tietoja
Yhdistymissopimuksen ja Sulautumissuunnitelman sisältämistä Sulautumisen täytäntöönpanon edellytyksistä
on esitetty jäljempänä kohdassa “ – Sulautumissuunnitelma – Sulautumisen edellytykset” sekä
Sulautumissuunnitelmassa. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivänä Suomen Kaupparekisteriin
EVRY:n kaikkien varojen, velvoitteiden ja velkojen katsotaan siirtyvän Yhdistyneelle Yhtiölle ja samaan
aikaan EVRY purkautuu.
Sulautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 1.2.2020 (rekisteröinnin voimaantuloaika noin kello
00:01:01). Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä ei ole sitova ja todellinen Täytäntöönpanopäivä voi olla aiemmin
tai myöhemmin kuin edellä mainittu päivämäärä. EVRY:n varsinaista yhtiökokousta ei ole tarkoitus pitää
vuonna 2020.
Fairness opinion -lausunnot
Bank of America Merrill Lynch International DAC, Tukholman sivuliike, ja ABG Sundal Collier ASA ovat
antaneet Tiedolle ja EVRY:lle erilliset fairness opinion -lausunnot koskien Sulautumisvastiketta. Näiden
fairness opinion -lausuntojen sisältämien arvioiden tuella Tiedon ja EVRY:n hallitukset ovat tulleet siihen
lopputulokseen, että Sulautumisvastike on kohtuullinen ja että Sulautuminen on kummankin yhtiön ja niiden
osakkeenomistajien etujen mukainen.
Osakkeenomistajien tuki
Cevian Capital Partners Ltd (“Cevian”) ja Solidium Oy (“Solidium”), jotka omistavat yhteensä noin 25
prosenttia Tiedon osakkeista ja äänistä, ja Apax Partners LLP:n hallinnoimat rahastot toimien Lyngen Holdco
S.A.R.L.:n kautta (“Apax”), joka omistaa yhteensä noin 54 prosenttia EVRY:n osakkeista ja äänistä, ovat
tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Tiedon ja EVRY:n ylimääräisiin
yhtiökokouksiin ja äänestämään Sulautumisen puolesta.
Rahoitus
Tietoja Yhdistyneen Yhtiön rahoituksesta on esitetty kohdassa “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä – Rahoitus”.
Sulautumisen tuotot
Yhdistyneelle Yhtiölle ei synny Sulautumisvastikeosakkeiden annista mitään tuottoa.
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Yhdistymissopimus
Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Yhdistymissopimuksen kaikista ehdoista. Tiivistelmässä pyritään
kuvaamaan Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin niillä voi olla olennainen vaikutus
osakkeenomistajan arvioidessa Sulautumisen ehtoja.
Yleistä
Tiedon ja EVRY:n hallitukset solmivat 18.6.2019 Yhdistymissopimuksen liiketoimintojensa yhdistämisestä ja
allekirjoittivat 26.6.2019 Sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiöt sulautuvat. Ehdotettu Sulautuminen
toteutetaan Osakeyhtiölain 16 luvun ja Norjan Julkisen Osakeyhtiölain 13 luvun mukaisella veronalaisella rajat
ylittävällä absorptiosulautumisella, jossa EVRY sulautuu Tietoon. Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena
EVRY:n kaikki varat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyittä Tiedolle ja EVRY purkautuu ja lakkaa erillisenä
oikeushenkilönä automaattisesti. Lisätietoja Sulautumisen täytäntöönpanon edellytyksistä annetaan kohdassa
“ – Sulautumissuunnitelma – Sulautumisen edellytykset”.
Vakuutukset ja sitoumukset
Tieto ja EVRY ovat antaneet toisilleen tavanomaiset vastavuoroiset vakuutukset muun muassa toimivallastaan
solmia Yhdistymissopimus, yhtiön perustamisen asianmukaisuudesta, konserneihin kuuluvien yhtiöiden
omistuksesta, osakkeiden asemasta Tiedossa ja EVRY:ssä, tiedottamisvaatimusten noudattamisesta,
tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laatimisesta ja niiden virheettömyydestä, oikeudellisten prosessien tilasta,
sekä Sulautumisvastikeosakkeiden annista.
Yhdistymissopimus sisältää lisäksi tiettyjä vastavuoroisia sitoumuksia, kuten muun muassa, että Tieto ja
EVRY kutsuvat ylimääräiset yhtiökokoukset koolle päättämään Sulautumisesta, kumpikin osapuoli harjoittaa
liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa, pitää toisen osapuolen
tietoisena kaikista sellaisista seikoista, joilla voi olla olennaista vaikutusta Sulautumisen täytäntöönpanon
kannalta, laatii Sulautumisesitteen sekä tarvittavat lakisääteiset ja kilpailuviranomaisille osoitettavat
hakemukset ja ilmoitukset yhteistyössä toisen osapuolen kanssa ja tekee yhteistyötä toisen osapuolen kanssa
Yhdistyneen Yhtiön rahoitukseen ja mahdollisten Sulautumista vastustavien velkojien neuvotteluihin liittyen
sekä sopivat työntekijöiden osallistumisen järjestämisestä ja EVRY:n työntekijöiden kannustinjärjestelmän
mukaisten palkkioiden täyttämisestä.
Mikäli Tiedosta pääosin johtuvista syistä, mukaan lukien toimet ja laiminlyönnit (huomioiden
Yhdistymissopimuksessa sovitut carve out-järjestelyt), Tiedon ylimääräistä yhtiökokousta ei ole pidetty
viimeistään 4.9.2019 ja edellyttäen lisäksi, että (a) Tiedon ylimääräisessä yhtiökokouksessa ei ole tehty
vaadittavia Tiedon osakkeenomistajien päätöksiä ja (b) Osapuolet eivät ole sopineet Tiedon ylimääräisen
yhtiökokouksen myöhemmästä ajankohdasta (mukaan lukien sopineet olemasta vetoamatta rangaistusmaksuun
lykkäämisajalta), Tieto sitoutuu maksamaan EVRY:lle päivittäin 300 000 euron rangaistusmaksun alkaen
5.9.2019 ja päättyen siihen, että Tiedon ylimääräinen yhtiökokous pidetään. Rangaistusmaksun
enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään yhden prosentin (1 %) Tiedon markkinoilla määritetystä arvosta
kaupankäynnin päättyessä 17.6.2019.
Tieto ja EVRY vastaavat itse omista Sulautumiseen liittyvistä palkkioista, maksuista ja kustannuksista.
Irtisanominen
Yhdistymissopimus päättyy automaattisesti Sulautumisen loppuun saattamisella Täytäntöönpanopäivänä.
Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa päättymään välittömästi ennen Sulautumisen toteuttamista Tiedon ja
EVRY:n hallitusten yhteisellä kirjallisella suostumuksella. Sekä Tieto että EVRY voivat lisäksi irtisanoa
Yhdistymissopimuksen muun muassa (i) jos Sulautumisen toteuttamisen edellytyksiä ei ole täytetty 31.1.2020
mennessä, ellei kyseistä päivää ole tietyissä tilanteissa siirretty eteenpäin enintään kolmella (3) kuukaudella;
(ii) mikäli Tiedon tai EVRY:n ylimääräinen yhtiökokous ei ole hyväksynyt Sulautumista; tai (iii) jos toinen
osapuoli olennaisesti rikkoo vakuutuksia tai sitoumuksia ja tällaisella rikkomuksella on olennainen haitallinen
vaikutus.
Sovellettava laki
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Yhdistymissopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Norjan lain mukaan antamatta vaikutusta millekään
lainvalintaa tai ristiriitaa koskevalle lain säännökselle tai säännölle (Norjan tai muun lainkäyttöalueen), joka
johtaisi minkään muun lainkäyttöalueen lakien soveltamiseen kuin Norjan.
Sulautumissuunnitelma
Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys Sulautumissuunnitelman kaikista ehdoista. Tiivistelmässä pyritään
kuvaamaan Sulautumissuunnitelman keskeiset ehdot.
Sulautumissuunnitelma liitteineen on nähtävillä Tiedon Internet-sivuilla osoitteessa www.tieto.com/tietoevry
ja arkisin normaalin työajan puitteissa Tiedon rekisteröidyssä toimipaikassa, joka sijaitsee osoitteessa
Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo ja EVRY:n rekisteröidyssä toimipaikassa, joka sijaitsee osoitteessa
Snarøveien 30A, 1360 Fornebu, Bærum, Norja.
Yleistä
Tiedon ja EVRY:n välillä 18.6.2019 solmitun Yhdistymissopimuksen ja 26.6.2019 solmitun
Sulautumissuunnitelman mukaan Tiedon ja EVRY:n hallitukset ehdottavat näiden yhtiöiden ylimääräisille
yhtiökokouksille, että yhtiökokoukset päättäisivät EVRY:n Sulautumisesta Tietoon veronalaisella
lakisääteisellä rajat ylittävällä absorptiosulautumisella siten, että kaikki EVRY:n varat ja velat siirtyvät
selvitysmenettelyttä Tiedolle Sulautumissuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Sulautumisvastikkeena EVRY:n
osakkeenomistajat
saavat
Sulautumisvastikeosakkeita
ja
Sulautumisvastikekäteistä
suhteessa
osakeomistukseensa EVRY:ssä, kuten mainittu jäljempänä kohdassa “ – Sulautumisvastike”. EVRY purkautuu
automaattisesti Sulautumisen seurauksena. Kaupankäynnin EVRY:n osakkeilla Oslo Børsissä odotetaan
päättyvän viimeistään Täytäntöönpanopäivänä.
Muutokset Tiedon yhtiöjärjestykseen
Sulautumissuunnitelmassa Tiedon yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavan samassa yhteydessä, kun
Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomen Kaupparekisteriin. Sulautumissuunnitelmassa
esitettyihin muutoksiin sisältyy Tiedon toiminimen muuttaminen TietoEVRY Oyj:ksi (ruotsiksi TietoEVRY
Abp, ja englanniksi TietoEVRY Corporation) ja Yhdistyneen Yhtiön toimialan muuttaminen.
Tiedon hallitus
Sulautumissuunnitelmassa ehdotetun Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan Yhdistyneellä Yhtiöllä on hallitus, joka
muodostuu vähintään kuudesta (6) ja enintään kahdestatoista (12) jäsentä. Lisäksi Tieto ja EVRY ovat sopineet
järjestelyistä, joiden mukaisesti Yhdistyneen Yhtiön hallitukseen tulee neljä (4) henkilöstön edustajaa.
Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan ja hallituksen jäsenet valitaan Tiedon
Sulautumisesta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sekä päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
että päätös hallituksen jäsenten valinnasta ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanolle. Hallituksen
jäsenten toimikausi alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan
Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Konsultoituaan EVRY:n hallituksen nimitysvaliokuntaa, Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottavat Tiedon ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Tomas Franzén, Tiedon hallituksen
nykyinen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, että nykyisistä Tiedon
hallituksen jäsenistä Timo Ahopelto, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Niko Pakalén ja
Endre Rangnes valitaan ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseninä, ja että Rohan Haldea,
Salim Nathoo ja Leif Teksum, joista kukin on EVRY:n nykyisen hallituksen jäsen, valitaan ehdollisesti
Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseniksi kukin toimikaudelle, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy
Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia Yhdistyneestä Yhtiöstä ja viiden (5) hallituksen
jäsenen katsotaan olevan riippumattomia Yhdistyneen Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
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Niiden hallituksen jäsenten, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa
Täytäntöönpanopäivänä alkavalle toimikaudelle, toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä.
EVRY:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä. Niille EVRY:n
hallituksen jäsenille, joita ei valita ehdollisesti jatkamaan Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa, maksetaan
kohtuullinen palkkio EVRY:n lopputilityksen valmistelun valvomisesta.
Tiedon ja EVRY:n hallituksen palkkiot
Ehdotukset Tiedon ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Konsultoituaan EVRY:n hallituksen nimitysvaliokuntaa Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottavat Tiedon Sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se
päättäisi Yhdistyneen Yhtiön hallituksen uusien jäsenten palkkioista, mukaan lukien tarkastus- ja
riskivaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan uusien jäsenten palkkiot, toimikaudella, joka alkaa
Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittavien uusien
hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Muutoin
21.3.2019 pidetyn Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen tekemät hallituksen palkitsemista koskevat päätökset
jäävät voimaan muuttumattomina.
Henkilöstön nimittämien hallituksen jäsenten palkitsemisesta päätetään erikseen, mutta se ei missään
tilanteessa ylitä palkkiota, joka maksetaan muille hallituksen jäsenille.
Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.3.2019
Tiedon 21.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 98 000 euroa, varapuheenjohtaja 58 000 euroa, ja hallituksen jäsen 38 000 euroa. Hallituksen
valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama
henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville
hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.
Varsinainen yhtiökokous myös hyväksyi, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta
hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion
seuraavista viidestä vaihtoehdosta:
i. Ei käteispalkkiota, 100 prosenttia osakkeina
ii. 25 prosenttia käteisenä, 75 prosenttia osakkeina
iii. 50 prosenttia käteisenä, 50 prosenttia osakkeina
iv. 75 prosenttia käteisenä, 25 prosenttia osakkeina tai
v. 100 prosenttia käteisenä, ei osakepalkkiota.
Osakkeet hankitaan Tiedon laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn,
hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa
osakkeina, palkkio maksetaan kokonaan rahana.
Sulautumisvastike
Yleistä
EVRY:n
osakkeenomistajat
saavat
arvo-osuustilikohtaisesti
sulautumisvastikkeena
Sulautumisvastikeosakkeita eli 0,1200 Tiedon uutta osaketta jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden.
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Sulautumisvastikeosakkeiden lisäksi EVRY:n osakkeenomistajat saavat Sulautumisvastikkeena
Sulautumisvastikekäteistä eli 5,28 Norjan kruunua rahana jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden.
Sulautumisvastikeosakkeet annetaan EVRY:n osakkeenomistajille suhteessa heidän osakeomistuksiinsa
EVRY:ssä Sulautumisen toteutuksen yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä. EVRY:n itsensä tai Tiedon
omistamat EVRY:n osakkeet eivät oikeuta Sulautumisvastikkeeseen. Tiedolla on vain yksi osakesarja, eikä
Tiedon osakkeilla ole nimellisarvoa.
Jos EVRY:n osakkeenomistajan Sulautumisvastikeosakkeina saamien Tiedon osakkeiden lukumäärä (kutakin
arvo-osuustiliä kohden) on murtoluku, murto-osat pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.
Murto-osaiset oikeudet Yhdistyneen Yhtiön Sulautumisvastikeosakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa
kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai Oslo Børsissä, ja myyntitulot jaetaan tällaisten murto-osaisten
oikeuksien omistusten mukaisessa suhteessa niille EVRY:n osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada tällaisia
murto-osaisia oikeuksia. Tieto vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.
EVRY:n tai Tiedon hallussa olevat EVRY:n osakkeet eivät oikeuta Sulautumisvastikkeeseen.
Sulautumisvastikeosakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet, mukaan lukien oikeuden osinkoon,
niiden rekisteröintipäivästä lähtien, ja osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Vaihtosuhde
Sulautuminen perustuu Tiedon ja EVRY:n suhteellisia arvoja heijastavaan vaihtosuhteeseen 58,5:41,5
(“Vaihtosuhde”).
Vaihtosuhde on määritelty Tiedon ja EVRY:n suhteellisten arvostusten perusteella. Arvonmääritys on tehty
soveltaen yleisesti käytettyjä arvostusmenetelmiä. Arvonmääritys on perustunut Tiedon ja EVRY:n itsenäisiin
arvostuksiin mukaan lukien yhtiökohtaisilla tekijöillä oikaistuun markkinaehtoiseen arvostukseen. Katso myös
yllä “Tiedon ja EVRY:n sulautuminen – Fairness opinion -lausunnot”.
Sulautumisvastikkeen jakaminen
Sulautumisvastikkeen jakautuminen perustuu osakkeenomistukseen EVRY:ssä Sulautumisen toteutuksen
yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä.
Lopullinen
Sulautumisvastikeosakkeiden
kokonaismäärä
ja
lopullinen
kokonaismäärä
Sulautumisvastikekäteistä määritellään Sulautumisen toteutuksen yhteydessä määrättävänä täsmäytyspäivänä.
Sulautumisvastike annetaan EVRY:n osakkeenomistajien, lukuun ottamatta EVRY:n itsensä tai Tiedon,
täsmäytyspäivänä hallussaan pitämien EVRY:n osakkeiden lukumäärän perusteella. Tällaisten
Sulautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen.
Tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä EVRY:llä on (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet)
369 304 333 ulkona olevaa osaketta. EVRY:llä on lisäksi hallussaan 1 501 744 omaa osaketta. Tämän
Sulautumissuunnitelman päivämäärän tilanteen perusteella Sulautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärä olisi
siten noin 44 316 519 osaketta ja Sulautumisvastikekäteisen määrä olisi siten yhteensä noin 1 949 926 878,24
Norjan kruunua.
Mikä tahansa muutos EVRY:n liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden määrässä, joka aiheutuu
esimerkiksi siitä, että EVRY laskee liikkeelle uusia ja/tai luovuttaa omia osakkeita olemassa olevien
osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisesti ennen Täytäntöönpanopäivää, voi vaikuttaa lopulliseen
yhteenlaskettuun Sulautumisvastikkeen kokonaismäärään.
Sulautumisvastikkeen antaminen ja Sulautumisvastikeosakkeiden toimitus
Sulautumisvastike maksetaan EVRY:n osakkeenomistajille Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian
sen jälkeen. Sulautumisvastikekäteinen maksetaan automaattisesti jokaiselle EVRY:n osakkeenomistajalle
heidän Norjan arvo-osuusjärjestelmään liitetyille pankkitileilleen VPS:issa.
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Ensisijaisena
vaihtoehtona
Tieto
odottaa
toimittavansa
Sulautumisvastikeosakkeet
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta VPS:issa. Toissijaisina vaihtoehtoina Sulautumisvastikeosakkeet voidaan
toimittaa VPS:issa rekisteröityinä osaketalletustodistuksina tai suoraan omistettuina Yhdistyneen Yhtiön
osakkeina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Toissijaisia vaihtoehtoja harkitaan
ainoastaan sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että Sulautumisvastikeosakkeiden toimittaminen
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta ei olisi mahdollista esimerkiksi Euroclear Finlandissa tai VPS:issa olevien
teknisten ongelmien vuoksi, jotka eivät ole kohtuudella ratkaistavissa, tai jos liikkeeseenlaskijan
asiamiessopimusta Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseksi osaketalletusetuusjärjestelyn kautta ei saada
kohtuudella solmittua Norjassa paikallisen arvopaperisäilytys- ja rekisteröintipalveluja tarjoavan pankin
kanssa, taikka muusta syystä.
Seuraavassa kappaleessa on lyhyt yleiskatsaus osaketalletusetuusjärjestelystä sekä muista vaihtoehtoisista
Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamistavoista perustuen Tiedon saatavilla olevaan tietoon
Sulautumisesitteen päivämääränä.
Osaketalletusetuusjärjestely
Ensisijaisena vaihtoehtona Sulautumisvastikeosakkeet odotetaan toimitettavan osaketalletusetuusjärjestelyn
kautta VPS:issa. Osaketalletusetuus ei ole erillinen rahoitusinstrumentti, vaan tarkoittaa arvopaperisäilytys- ja
rekisteröintijärjestelyä, jossa pankki (“Arvopaperinsäilyttäjä- ja Rekisteröintipankki”) toimii
Sulautumisvastikeosakkeiden arvopaperinsäilyttäjänä ja rekisterinpitäjänä osakkeiden tosiasiallisen omistajan
sijasta. Tällä hetkellä Tieto odottaa Arvopaperinsäilyttäjä- ja Rekisteröintipankin olevan Nordea Bank Abp,
Norjan sivuliike (“Nordea Norja”). Selvyyden vuoksi todetaan, että Sulautumisvastikeosakkeet voidaan
toimittaa osaketalletusetuusjärjestelyn kautta riippumatta siitä, toteutuuko Oslon Listaus.
Mikäli
Sulautumisvastikeosakkeet
toimitetaan
osaketalletusetuusjärjestelyn
kautta,
EVRY:n
osakkeenomistajista, jotka ovat oikeutettuja vastaanottamaan Sulautumisvastikeosakkeita, tulee Sulautumisen
täytäntöönpanon ja Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamisen jälkeen Osakkeiden tosiasiallisia omistajia
(“Tosiasialliset Omistajat”). Toimitettavat osakkeet ovat Yhdistyneen Yhtiön tavallisia osakkeita (ISINkoodi FI0009000277) ja niihin sovelletaan Suomen lakia. Arvopaperinsäilyttäjä- ja Rekisteröintipankin ja
Tosiasiallisten Omistajien välistä suhdetta sekä Arvopaperinsäilyttäjä- ja Rekisteröintipankin velvoitteita ja
vastuita rekisterinpitäjänä VPS:issa, määrittää liikkeeseenlaskijan asiamiessopimus (johon odotetaan
sovellettavan Norjan lakia) ja Norjan arvopaperien rekisteröintiä koskeva laki.
Arvopaperinsäilyttäjäja
Rekisteröintipankki
tulee
rekisteröimään
Tosiasialliset
Omistajat
Sulautumisvastikeosakkeiden omistajiksi VPS:issa. Tosiasiallisilta Omistajilta ei edellytetä mitään toimia
Sulautumisvastikeosakkeiden
saamiseksi.
Arvopaperinsäilyttäjäja
Rekisteröintipankki
toimii
säilyttäjäyhteisönä Tosiasiallisten Omistajien sijasta ja säilyttää Tosiasiallisten Omistajien sijasta Euroclear
Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä sellaista määrää Osakkeita, joka vastaa osaketalletusetuusjärjestelyin
VPS:issa rekisteröityjä Osakkeita.
Suomen lain näkökulmasta Tosiasialliset Omistajat ovat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia.
Tosiasialliset Omistajat ovat kaikin oleellisin tavoin oikeutettuja samoihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuin
muutkin hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajat. Arvopaperinsäilyttäjä- ja Rekisteröintipankki rekisteröi
Yhdistyneen Yhtiön yhtiötapahtumat VPS:issa (kuten osinkojen maksut, osakeannit, tms.) Yhdistyneen Yhtiön
ohjeiden perusteella.
Tosiasiallinen Omistaja, joka ei halua säilyttää osakkeitaan VPS-rekisteröityinä osaketalletusetuuksina, voi
siirtää omistuksen VPS:ista Euroclear Finlandiin. Siinä tapauksessa Tosiasiallinen Omistaja voi säilyttää
Osakkeitaan suoraan Suomen arvo-osuusjärjestelmässä Euroclear Finlandissa tai hallintarekisteröinnillä
säilyttäjäpankin suomalaisen arvo-osuustilin kautta. Nordea Norja voi veloittaa maksun siirrosta VPS:ista
Euroclear Finlandiin. Nordea Norjan kyseinen siirtomaksu on tällä hetkellä 650 Norjan kruunua
siirtotapahtumaa kohden. Nordea Norja ei tällä hetkellä veloita lisämaksuja Tosiasialliselta Omistajalta
Yhdistyneen Yhtiön osakkeiden säilyttämisestä VPS:issa. Tavalliset pankki- ja palvelumaksut veloitetaan
Tosiasiallisen Omistajan asiakassuhteeseen kulloinkin sovellettavien ehtojen mukaisesti.
Mikäli Oslon Listaus tapahtuu, Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Norjan kruunuissa Oslo Børsissä
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta. Kaupat toteutetaan VPS:issa T+2 selvitysajan mukaisesti. Oslo Børsissä
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kaupankäynnin kohteena oleva osake-erä sisältää saman lukumäärän Osakkeita kuin Arvopaperinsäilyttäjä- ja
Rekisteröintipankin tilillä Suomessa on, minkä odotetaan vastaavan Sulautumisvastikeosakkeina annettavien
osakkeiden lukumäärää. Osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa jatkuu
ennallaan.
Ennen Oslon Listausta VPS:issa osaketalletusetuusjärjestelyn kautta rekisteröidyillä Osakkeilla voidaan käydä
kauppaa ainoastaan yksityisesti neuvoteltujen kauppojen kautta. Osakkeet voidaan kuitenkin siirtää VPS:ista
Euroclear Finlandiin, kuten yllä on kuvattu, jolloin ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq
Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Mikäli Oslon Listausta ei jostain odottamattomasta syystä tapahdu,
Yhdistynyt Yhtiö on kolmen (3) kuukauden sisällä Sulautumisen toteuttamisesta sitoutunut järjestämään sitä
haluavien Tosiasiallisten Omistajien osakeomistusten jotka haluavat siirtää osakeomistusten siirron ja
rekisteröinnin Euroclear Finlandiin joko hallintarekisterirakenteella tai muulla sen hetkiselle
osakkeenomistajapohjalle yleisesti sopivalla rakenteella, sekä kattamaan näiden siirtojen kustannukset.
Lisätietoa osaketalletusetuuksina toimitettavien Sulautumisvastikeosakkeiden antamiseen liittyvistä riskeistä,
katso “Riskitekijät – L. Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä –
1. Oslon Listaus ei välttämättä toteudu odotetusti tai listaamista ei tapahdu ollenkaan, eikä ole mitään takeita
siitä, että Oslon Listaus jatkuu määräämättömän ajan.” ja “Riskitekijät - L. Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä – 2. Sulautumisvastikeosakkeet odotetaan toimitettavan
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, jolloin Sulautumisvastikeosakkeita saavia EVRY:n osakkeenomistajia
pidettäisiin hallintarekisteröityinä osakkeenomistajina, minkä lisäksi toimitukseen liittyy myös muita riskejä.”
Muut vaihtoehdot
Osaketalletustodistukset.
Toisena vaihtoehtona, joka tulee harkittavaksi vain, jos yllä kuvattu osaketalletusetuusjärjestely ei olisi
käytettävissä, Sulautumisvastikeosakkeet voidaan toimittaa VPS-rekisteröityinä osaketalletustodistuksina
pankin toimesta. Osaketalletustodistus on erillinen rahoitusinstrumentti, joka edustaa oikeutta taustalla oleviin
osakkeisiin (Yhdistyneen Yhtiön Osakkeet) ja sillä on itsenäinen ISIN-koodi. Mikäli
Sulautumisvastikeosakkeet annetaan osaketalletustodistuksina, EVRY:n osakkeenomistajat, joilla on oikeus
vastaanottaa Sulautumisvastikeosakkeita, tulevat omistamaan osaketalletustodistuksia, jotka edustavat
Sulautumisvastikeosakkeita. Osaketalletustodistuksen antava pankki tulee puolestaan omistamaan
Yhdistyneen Yhtiön osaketalletustodistuksien taustalla olevat Osakkeet. Osaketalletustodistukseen sovelletaan
Norjan lakia, kun taas osaketalletustodistusten taustalla oleviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
Osaketalletustodistukset rahoitusinstrumentteina pitäisi teknisesti ottaen olla listattavissa Oslo Børsiin.
Mikäli Sulautumisvastikeosakkeiden toimittaminen osaketalletusetuusjärjestelyiden kautta VPS:issa ei ole
mahdollista, Nordea Bank Abp (“Nordea”) on sopinut Tiedon kanssa arvioivansa vaihtoehtoisia ratkaisuja
osaketalletustodistusten tai samankaltaisten järjestelyiden kautta. Lisätietoa Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittamista osaketalletustodistuksina VPS:issa julkaistaisiin Sulautumisesitteen täydennyksellä ja
pörssitiedotteella hyvissä ajoin ennen Täytäntöönpanopäivää siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että
ensisijainen vaihtoehto, eli Sulautumisvastikeosakkeiden toimittaminen osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, ei
olisi käytettävissä.
Lisätietoa osaketalletusetuuksina annettavien Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen liittyvistä riskeistä,
katso “Riskitekijät – L. Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä –
1. Oslon Listaus ei välttämättä toteudu odotetusti tai listaamista ei tapahdu ollenkaan, eikä ole mitään takeita
siitä, että Oslon Listaus jatkuu määräämättömän ajan.” ja “Riskitekijät – L. Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä – 2. Sulautumisvastikeosakkeet odotetaan toimitettavan
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, jolloin Sulautumisvastikeosakkeita saavia EVRY:n osakkeenomistajia
pidettäisiin hallintarekisteröityinä osakkeenomistajina, minkä lisäksi toimitukseen liittyy myös muita riskejä.”
Suoraan omistetut osakkeet. Toissijaisena vaihtoehtona, mikä tulee harkittavaksi vain jos yllä kuvattu
osaketalletusetuusmalli ei olisi käytettävissä, Sulautumisvastikeosakkeet voitaisiin toimittaa suoraan Euroclear
Finlandissa. Tässä tapauksessa Sulautumisvastikeosakkeita ei rekisteröitäisi VPS:issa. Vastaanottaakseen
Sulautumisvastikeosakkeita EVRY:n osakkeenomistajalla tulisi olla suomalainen arvo-osuustili tai hänen tulisi
toimia sellaisen säilyttäjäpankin kautta, jolla on suomalainen arvo-osuustili. Tieto ei tällä hetkellä pidä
mahdollisena, että Euroclear Finlandiin rekisteröityjä Osakkeita voitaisiin suoraan listata Oslon Børsiin.
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Lisätietoa
Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittamisesta
Euroclear
Finlandissa
julkaistaisiin
Sulautumisesitteen täydennyksellä ja pörssitiedotteella hyvissä ajoin ennen Täytäntöönpanopäivää siinä
epätodennäköisessä tilanteessa, että ensisijainen vaihtoehto, eli Sulautumisvastikeosakkeiden toimittaminen
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, ei olisi käytettävissä.
Sulautumisvastikeosakkeiden listalleotto
Tieto hakee Sulautumisvastikeosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja
Nasdaq Tukholmassa. Tieto tulee myös hakemaan Oslon Listausta. Sulautumisvastikeosakkeiden
kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja Nasdaq Tukholman päämarkkinalla odotetaan alkavan
Täytäntöönpanopäivänä tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen.
Mikäli Oslon Listaus tapahtuu, Yhdistynyt Yhtiö järjestää EVRY:n nykyisten osakkeenomistajien osakkeiden
omistamisen ja kaupankäynnin osakkeilla osakkeiden VPS-rekisteröidyn osaketalletusetuusjärjestelyn kautta
(ensisijaisesti), VPS-rekisteröityjen osaketalletustodistuksien kautta (toissijaisesti) tai, jos mahdollista,
VPS:issa suoraan rekisteröidyillä Osakkeilla (tällä hetkellä tätä ei pidetä mahdollisena). Ei ole kuitenkaan
varmuutta siitä, että Oslon Listaus tulee onnistumaan, katso “Riskitekijät – L. Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä – 1. Oslon Listaus ei välttämättä toteudu odotetusti tai
listaamista ei tapahdu ollenkaan, eikä ole mitään takeita siitä, että Oslon Listaus jatkuu määräämättömän
ajan.”
Mikäli Oslon Listausta ei tapahdu, Yhdistynyt Yhtiö on kolmen (3) kuukauden sisällä Sulautumisen
toteuttamisesta sitoutunut järjestämään sitä haluavien Tosiasiallisten Omistajien osakeomistusten jotka
haluavat siirtää osakeomistusten siirron ja rekisteröinnin Euroclear Finlandiin joko hallintarekisterirakenteella
tai muulla sen hetkiselle osakkeenomistajapohjalle yleisesti sopivalla rakenteella, sekä kattamaan näiden
siirtojen kustannukset.
Kaupankäynnin EVRY:n osakkeilla Oslo Børsissä odotetaan päättyvän viimeistään Täytäntöönpanopäivänä.
Tiedon osakepääoma
Yhdistyneen Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.
Sulautumisesitteen päivämääränä Tiedon osakepääoma on 76 555 412 euroa.
Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat asiat
Tieto ja EVRY ovat sopineet Sulautumissuunnitelmassa jatkavansa toimintaansa tavanomaisesti ja tavalla, joka
on yhtenevä aiempaan toimintaan nähden, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi.
Muutoin kuin olemassa olevien osakepohjaisten työntekijöiden kannustinjärjestelmien osalta, Tieto ja EVRY
eivät saa sulautumisprosessin aikana päättää mistään asiasta (riippumatta siitä, ovatko kyseiset asiat
tavanomaisia vai epätavanomaisia), joka vaikuttaisi kyseisen yhtiön omaan pääomaan tai ulkona olevien
osakkeiden lukumäärään, mukaan lukien muun muassa osakeannit ja -lunastukset, omien osakkeiden
hankkiminen ja luovuttaminen, osingon jakaminen, muutokset osakepääomassa sekä muut vastaavat toimet,
tai ryhtymään tai sitoutumaan tällaisiin toimiin, elleivät osapuolet nimenomaisesti toisin sovi.
Sulautumisen edellytykset
Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen kaikkien seuraavien edellytysten täyttymiselle tai, siltä osin kuin
soveltuva laki sen mahdollistaa, seuraaviin edellytyksiin vetoamisesta luopumiselle:
i. Tiedon ja EVRY:n yhtiökokoukset ovat vaadittavalla enemmistöllä hyväksyneet
Sulautumissuunnitelman ja Sulautumissuunnitelmassa sovitut päätökset, kuten
esimerkiksi Sulautumisen toteuttamisen, Yhdistyneen Yhtiön muutetun
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen, Sulautumisvastikeosakkeiden antamisen ja rahana
maksettavan sulautumisvastikkeen antamisen EVRY:n osakkeenomistajille,
EVRY:n purkautumisen ja rekisteristä poistamisen Sulautumisen toteuduttua ja
päätökset Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja
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palkkioista sekä poikkeamisen Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksestä;
ii. kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu Norjan, Suomen, Ruotsin ja Ukrainan
kilpailuviranomaisilta;
iii. Norjan finanssivalvojalta on saatu hyväksyntä liittyen EVRY Card Services AS:n
maksulaitostoimilupaan, ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä on saatu
hyväksyntä sille, että Apaxille annettavien Sulautumisvastikeosakkeiden takia
Apax tulee omistamaan yli kymmenen prosenttia (10 %) Osakkeista;
iv. Tieto on hankkinut kirjalliset vahvistukset Nasdaq Helsingiltä ja Nasdaq
Tukholmalta siitä, että Sulautumisvastikeosakkeiden listaaminen tulee tapahtumaan
viipymättä Sulautumisen täytäntöönpanon toteutuessa;
v. Tiedon ja EVRY:n sitoumuksia ei ole olennaisesti rikottu siten, että niistä suorana
seurauksena olisi olennaisesti haitallisena pidettävä vaikutus, edellyttäen, että
Tiedon sitoumusten olennaisen rikkomisen johdosta tätä ennakkoehtoa ei pidetä
täytettynä EVRY:n hyväksi ja EVRY:n sitoumusten olennaisen rikkomisen
johdosta tätä ennakkoehtoa ei pidetä täytettynä Tiedon hyväksi;
vi. Tieto tai EVRY ei ole maksanut tai tehnyt päätöstä osingon maksamisesta tai
muusta varojen jaosta Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen, muutoin kuin
mitä Yhdistymissopimuksessa ja Sulautumissuunnitelmassa on sovittu liittyen
EVRY:n työntekijöiden kannustinjärjestelmiin;
vii. mitään sellaista lakia ei ole säädetty, joka estäisi Sulautumisen rekisteröimisen, eikä
minkään toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin tai sääntelyviranomainen ole
antanut määräystä tai antanut viranomaispäätöstä, joka estäisi Sulautumisen
toteuttamisen, eikä toimivaltaisen arvopaperimarkkinaviranomaisen toimesta ole
vireillä
mitään
olennaista
tutkintaa,
joka
koskisi
sovellettavien
arvopaperimarkkinalakien noudattamista EVRY:n ylimääräiseen yhtiökokouksen
tai Sulautumisen yhteydessä;
viii. Norjan Julkisen Osakeyhtiölain pykälän 13-25 (2) nr. 5, viit. pykälän 13-15
mukaisen velkojien vastustuksen määräaika on päättynyt ja vastustuksestaan
ilmoittaneiden velkojien osalta vastustukset on selvitetty tai tuomioistuin on
määrännyt, että Sulautuminen voidaan toteuttaa vastustuksista huolimatta ja
rekisteröidä soveltuviin rekistereihin sekä Norjassa että Suomessa;
ix. kaikki muut Yhdistymissopimuksessa sovitut ehdot on täytetty tai niiden
täyttämisestä on luovuttu ja Yhdistymissopimus on voimassa eikä sitä ole päätetty;
ja
x. Tieto ja EVRY ovat kaikin olennaisin tavoin toimineet Yhdistymissopimukseen
sisältyvien sitoumuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti, mukaan lukien, että
nämä ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa, jotta Sulautumisen ja sen
toteuttamisen lakimääräiset edellytykset täyttyvät Norjan Julkisen Osakeyhtiölain
ja Osakeyhtiölain mukaisesti ja varmistaneet sovellettavien Yhdysvaltain
arvopapereihin liittyvien lakien ja määräysten noudattamisen edellyttäen, että
Tiedon sitoumusten olennaisen rikkomisen johdosta tätä ennakkoehtoa ei pidetä
täytettynä EVRY:n hyväksi ja EVRY:n sitoumusten olennaisen rikkomisen
johdosta tätä ennakkoehtoa ei pidetä täytettynä Tiedon hyväksi;
Muut asiat
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Sulautumissuunnitelmaan sovelletaan ja sitä tulkitaan Norjan ja Suomen lakien mukaan antamatta vaikutusta
millekään lainvalintaa tai ristiriitaa koskevalle lain säännökselle tai säännölle (Norjan, Suomen tai muun
lainkäyttöalueen), joka johtaisi minkään muun lainkäyttöalueen lakien soveltamiseen kuin Norjan tai Suomen.
Sulautumiseen liittyvät palkkiot ja kustannukset
Sulautumiseen liittyviä Tiedolta tai EVRY:ltä veloitettavia kustannuksia ei veloiteta kummankaan yhtiön
osakkeenomistajilta.
Tieto odottaa Sulautumiseen liittyvien kustannusten, jotka ovat ehdollisia sen hyväksynnälle, olevan 15–20
miljoonan euron välillä ja vaikuttavan liiketulokseen vuoden 2019 toisella puoliskolla (raportoidut
oikaisemattomat erät).
EVRY odottaa Sulautumiseen liittyvien kustannusten (eli oikeudellisten kulujen, neuvonantajien palkkioiden
ja transaktio- ja sitouttamisbonusten), jotka ovat riippuvaisia Sulautumisen hyväksymisestä, olevan noin 150–
200 miljoonaan Norjan kruunun välillä.
Sulautumisvastikeosakkeiden listalleotto
Kaupankäynnin Sulautumisvastikeosakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja Nasdaq
Tukholman päämarkkinalla arviolta Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Tieto ja EVRY pyrkivät varmistamaan lisäksi, että Oslon Listaus toteutetaan.
Annin- ja maksunvälittäjä
Nordea toimii Sulautumiseen liittyvänä annin- ja maksunvälittäjänä ja taloudellisena neuvonantajana, eli se
avustaa Tietoa tietyissä Sulautumisvastikeosakkeiden antiin liittyvissä hallinnollisissa toimissa. Yhteisö, joka
toimii annin- ja maksunvälittäjänä, on Suomessa Nordea Bank Abp (jonka osoite on Satamanradankatu 5,
00020 Nordea), Norjassa Nordea Bank Abp, Norjan sivuliike (jonka osoite on Essendrops gate 7, N-0368 Oslo,
Norja) ja Ruotsissa Nordea Bank Abp, Ruotsin sivuliike, (jonka osoite on Smålandsgatan 17, SE-10571
Tukholma, Ruotsi). Se, että Nordea toimii annin- ja maksunvälittäjänä, ei tarkoita, että Nordea pitäisi EVRY:n
osakkeenomistajia asiakkainaan. Sulautumisvastikeosakkeiden annissa EVRY:n osakkeenomistajaa pidetään
Nordean asiakkaana vain, jos Nordea on antanut neuvoa yksilöllisesti EVRY:n osakkeenomistajalle liittyen
Sulautumisvastikeosakkeiden antiin tai on muuten ottanut yksilöllisesti yhteyttä EVRY:n osakkeenomistajaan
Sulautumisvastikeosakkeiden antiin liittyen tai jos EVRY:n osakkeenomistajalla on olemassa oleva
asiakassuhde pankkiin. Koska Nordea ei pidä EVRY:n osakkeenomistajia asiakkainaan
Sulautumisvastikeosakkeiden antiin liittyen, Suomen Sijoituspalvelulain (747/2012, muutoksineen) mukaiset
sijoittajan suojaa koskevat säännöt eivät tule sovellettavaksi Sulautumisvastikeosakkeiden annissa. Tämä
tarkoittaa muun ohella, ettei Sulautumisvastikeosakkeiden annin yhteydessä toteuteta asiakkaiden luokittelua
tai soveltuvuuden arviointia. Siten EVRY:n osakkeenomistaja on henkilökohtaisesti vastuussa sen
varmistamisesta, että hänellä on riittävä kokemus ja tietotaito ymmärtääkseen Sulautumisvastikeosakkeiden
antiin liittyvät riskit.
EVRY:n osakkeenomistaja luovuttaa Sulautumisvastikeosakkeiden annin yhteydessä henkilötietojaan
Nordealle. Nordealle luovutettuja henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä siinä määrin, kun on tarpeen
palveluiden ja hallinnollisten asioiden hoitamiseksi Nordeassa. Myös muulta osapuolelta kuin käsittelyn
kohteena olevalta asiakkaalta saatuja henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä
niiden yritysten ja järjestöjen tietojärjestelmissä, joiden kanssa Nordea tekee yhteistyötä. Tietoa henkilötietojen
käsittelystä on saatavilla Nordean konttoreista, jotka myös ottavat vastaan henkilötietoja koskevia
korjauspyyntöjä. Nordea voi hankkia osoitetietoja automaattisen tiedonhaun kautta Euroclear Finlandissa.
Sulautumisvastikeosakkeiden antamisen yhteydessä ei ole tehty kiinteään sitoumukseen (firm commitment)
perustuvaa tai muutakaan merkintätakaussopimusta Nordean tai muun osapuolen toimesta.
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TIETOJA YHDISTYNEESTÄ YHTIÖSTÄ
Seuraava katsaus antaa yleiskuvan Yhdistyneestä Yhtiöstä ja se perustuu muun muassa oletukseen, jonka
mukaan Sulautuminen sekä Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistäminen toteutetaan Sulautumisesitteessä
suunnitellulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta siitä, että Sulautuminen
pannaan täytäntöön tai että Tiedon ja EVRY:n liiketoiminnot yhdistetään Sulautumisesitteessä suunnitellulla
tavalla ja suunnitellussa aikataulussa, joista kumpikin voisi johtaa minkä tahansa jäljempänä olevan
Yhdistynyttä Yhtiötä koskevan lausuman toteutumatta jäämiseen. Katso “Riskitekijät – A. Sulautumiseen
liittyviä riskejä.”
Yhdistymisen syyt
Sulautumisen tarkoituksena on luoda yksi Pohjoismaiden kilpailukykyisimmistä yrityksistä digitaalisten
palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia
euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja
tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla. Sulautuminen yhdistää vahvan digitaalisen
osaamisen ja toimialaratkaisut edistyksellisiin pilvi- ja infrastruktuuripalveluihin. Tiedon ja EVRY:n vahva
ohjelmistotuote- ja osaamispääoma parantavat Yhdistyneen Yhtiön kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät
sekä asiakkaat että työntekijät. Lisäksi uudella yrityksellä on hyvät edellytykset kasvaa eri liiketoiminnoissa.
Yritykset täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja
yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa. Sulautumisen odotetaan
tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä aikavälillä, sekä innovaatioita yhdistettyjen kohdennettujen
investointien ansiosta. Sulautumisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan tuovan kustannussäästöjä ja
lisäarvoa osakkeenomistajille. Lisätietoja alla kohdassa “ – Synergiat.”
Yleiskatsaus
Yhdistyneen Yhtiön nimi tulee olemaan TietoEVRY Oyj (ruotsiksi TietoEVRY Abp ja englanniksi Tieto
EVRY Corporation) ja sen kotipaikka tulee olemaan Espoossa, Suomessa. Yhdistynyt Yhtiö tulee olemaan
digitaalisia palveluita ja ohjelmistoja tarjoava yhtiö, joka toimii Pohjoismaiden markkinoilla keskittyen
erityisesti Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Sulautumisen tarkoituksena on luoda yksi Pohjoismaiden
kilpailukykyisimmistä yrityksistä digitaalisten palveluiden ja ohjelmistoliiketoiminnan alueella. Yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Yhdistyvän yhtiön 24 000 ammattilaista ovat tukemassa
pohjoismaisten yritysten edelläkävijyyttä ja tuottamassa arvoa yhteiskunnalle digitaalisten palveluiden avulla.
Sulautuminen yhdistää vahvan digitaalisen osaamisen ja toimialaratkaisut edistyksellisiin pilvi- ja
infrastruktuuripalveluihin. Tiedon ja EVRY:n vahva ohjelmistotuote- ja osaamispääoma parantavat
Yhdistyneen Yhtiön kilpailukykyä entisestään, mistä hyötyvät sekä asiakkaat että työntekijät. Lisäksi uudella
yrityksellä on hyvät edellytykset kasvaa eri liiketoiminnoissa. Yritykset täydentävät toisiaan hyvin niin
maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten
palveluiden yhteisö Pohjoismaissa. Sulautumisen odotetaan tarjoavan mittakaava- ja synergiaetuja pitkällä
aikavälillä. Lisäksi yhdistämällä yritysten voimavarat investoida uusiin palveluihin ja osaamiseen luodaan
aiempaakin paremmat edellytykset innovoinnille. Sulautumisen myötä toteutuvien synergioiden odotetaan
tuovan kustannussäästöjä ja lisäarvoa osakkeenomistajille.
Yhdistynyt Yhtiö tarjoaa digitaalisia palveluita, konsultointia ja ohjelmistoja yrityksille ja julkisille
instituutioille. Lisäksi Yhdistyneellä Yhtiöllä odotetaan olevan kattavia IT-palveluratkaisuja Pohjoismaiden
markkinoille pitäen sisällään terveydenhuollon ja hyvinvoinnin sekä julkisen sektorin, jossa on odotettavissa
laajoja kansallisia uudistuksia. Vahva läsnäolo Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa yhdessä kansainvälisten
jakelukeskusten kanssa tarjoaa hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle; Fintech-ratkaisut, toimialaratkaisut ja
tuotekehityspalvelut muodostavat kärjen kansainväliselle edelleen laajentumiselle. Tiedon ja EVRY:n
yhdistelmällä on hyvät edellytykset tehdä innovaatioita, sillä on käytössään yhdistynyt kapasiteetti tehdä
investointeja uusiin palveluihin ja kykyihin.
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Synergiat
Arviot synergiaeduista ja yhdistymiskustannuksista, joita Sulautumisesta oletetaan syntyvän, ovat Tiedon ja
EVRY:n laatimia ja perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin. Tällaiset arviot kuvaavat Sulautumisesta ja
Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja
yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville
liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen,
että Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset
synergiaedut ja yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti Sulautumisesitteessä esitetyistä arvioista.
Tieto ja EVRY täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen ja
Sulautuminen tulee luomaan yhden Pohjoismaiden suurimmista digitaalisia palveluita tarjoavista yhteisöistä.
Sulautumisen
odotetaan
tuovan
lisäarvoa
osakkeenomistajille
kohdistettujen
vuosittaisten
kustannussynergioiden ja pitkän aikavälin tuottosynergioiden kautta, sekä edistää innovaatioita lisääntyneiden
investointien ansiosta.
Tavoitellut 75 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiat odotetaan saavutettavan toimituksen ja
myynnin tehokkuuden, yleisten ja hallinnollisten kulujen, sekä portfolion ja investointien tehostamisella. Tieto
ja EVRY odottavat, että noin 60 prosenttia säästöistä tullaan saavuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja
90 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisämahdollisuuksia kustannussynergioihin tarkastellaan
jatkuvasti. Tieto ja EVRY arvioivat, että yhdistymisen toteuttamiseen liittyvät kertaluoteiset kustannukset ovat
120–140 miljoonaa euroa, ja niiden arvioidaan toteutuvan vuoteen 2022 mennessä.
Liikevaihtosynergioiden odotetaan syntyvän erityisesti sovellusten nykyaikaistamisesta, digitaalisesta
konsultoinnista, julkisista pilvi- ja konsultointipalveluista, rahoituspalveluiden laajentamisesta ja muista
toimialakohtaisista ohjelmistoista. Liikevaihtosynergioiden odotetaan kasvavan pitkällä aikavälillä.
Osinkokäytäntö
Yhdistynyt Yhtiö odottaa jatkavansa houkuttelevaa osinkokäytäntöä. Osingot määritetään euroissa. Katso
“Riskitekijät – L. Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä – 2.
Sulautumisvastikeosakkeet odotetaan toimitettavan osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, jolloin
Sulautumisvastikeosakkeita saavia EVRY:n osakkeenomistajia pidettäisiin hallintarekisteröityinä
osakkeenomistajina, minkä lisäksi toimitukseen liittyy myös muita riskejä.”
Osinkojen ja vapaan oman pääoman jakamiseen liittyvien epävarmuuksien osalta, katso “Riskitekijät – K.
Osakkeisiin liittyviä riskejä – 3. Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty maksamaan tai se voi päättää olla
maksamatta osinkoa tai muuta vapaan oman pääoman palautusta tulevaisuudessa.”
Sijoittajan kotivaltion ja Tiedon kotivaltion (Suomi) verolainsäädännöllä voi olla vaikutus arvopapereista
saatavaan tuloon.
Hallitus ja johto
Tiedon hallitus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottavat, konsultoituaan EVRY:n
nimitysvaliokuntaa, että Timo Ahopelto, Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen,
Niko Pakalén ja Endre Rangnes Tiedon hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan ehdollisesti jatkamaan
Yhdistyneen Yhtiön hallituksen palveluksessa, ja että Rohan Haldea, Salim Nathoo ja Leif Teksum EVRY:n
hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi, ja että
Tomas Franzén, joka on tällä hetkellä Tiedon hallituksen jäsen, valitaan ehdollisesti Yhdistyneen Yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi. Kyseisten hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja
päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Yhdistyneen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallitukseen ehdolla olevat ovat riippumattomia Yhdistyneestä Yhtiöstä ja viisi (5) hallituksen jäsentä
katsotaan riippumattomiksi Yhdistyneen Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
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Kimmo Alkiosta ehdotetaan Sulautumisen toteuttamisen jälkeen tulevan Yhdistyneen Yhtiön toimitusjohtaja,
ja Per Hove jatkaa EVRY:n toimitusjohtajan roolissa transaktion loppuunsaattamiseen asti ja työskentelee
tiivistii Kimmo Alkion kanssa yhtiöiden integraation suunnittelussa. Sulautumisen toteutumisen yhteydessä
EVRY:n toimitusjohtajan tehtävä päättyy.
Per Hove on oikeutettu transaktiobonukseen Sulautumisen onnistuneen toteutumisen myötä, ja
transaktiobonuksen määrä on noin yhden hänen vuosittaisen peruspalkkansa suuruinen. Hän on sitoutunut
työskentelemään Yhdistyneelle Yhtiölle 12 kuukauden ajan Sulautumisen toteuttamisen jälkeen Yhdistyneen
Yhtiön toimitusjohtajan neuvonantajana tietyissä erityistehtävissä ja konsultaatioissa. Tänä 12 kuukauden
ajanjaksona hänelle maksettavan korvauksen taso pysyy samana kuin hänen nykyisen työsopimuksensa
mukaan. Kaikki hänen EVRY:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (“LTIP”) mukaiset optio-oikeudet ja
EVRY:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (“STIP”) mukaiset rajoitetut osakeoikeutensa peruutetaan
optio-oikeuksien ja rajoitettujen osakeoikeuksien arvoista rahana maksettavaa korvausta vastaan.
Hallinnointi ja Osakkeiden listaus
Yhdistyneen yhtiön nimeksi ehdotetaan tulevan TietoEVRY Oyj (ruotsiksi TietoEVRY Abp ja englanniksi
TietoEVRY Corporation). Yhtiön konsernitoiminnot ja johto jakautuvat ympäri Pohjoismaita, ja sen
kotipaikka tulee olemaan Espoossa, Suomessa.
Tiedon raportointikielet ovat suomi ja englanti. Tiedon osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq
Tukholmassa. Tieto tulee jatkamaan Nasdaq Helsingin listalla oleviin yhtiöihin sovellettavien tiedottamista ja
hallinnointia koskevien sääntöjen ja säädösten noudattamista.
Sulautumisen toteutumisen jälkeen Tiedon osakkeenomistajat omistavat noin 62,5 prosenttia ja EVRY:n
osakkeenomistajat noin 37,5 prosenttia Yhdistyneen Yhtiön osakkeista. Sulautumisen toteutumisen
seurauksena EVRY:n suurimmasta osakkeenomistajasta, Apaxista, tulee Yhdistyneen Yhtiön suurin
osakkeenomistaja noin 20,4 prosentin omistusosuudella. Tiedon suurimmat osakkeenomistajat, Cevian ja
Solidium, omistavat noin 9,3 prosenttia ja 6,3 prosenttia kumpikin.
Solidium tiedotti 19.6.2019, että se on ehdollisesti sopinut ostavansa noin 4,4 miljoonaa Tiedon osaketta
Apaxilta. Suunniteltu osto ja myynti on ehdollinen ja riippuu muun ohella Tiedon ja EVRY:n välisen
Sulautumisen toteutumisesta, ja se sisältää tavanomaisia ennakkoehtoja. Jos Solidiumin ja Apaxin välinen
osakkeiden osto ja myynti toteutuu, Solidiumin omistus Yhdistyneessä Yhtiössä pysyisi 10,0 prosentissa.
Apax, Cevian ja Solidium ovat antaneet sitomattomat tahdonilmaisut, joiden perusteella Apax, Cevian ja
Solidium tulevat kukin edustajiensa kautta osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa tukemaan toistensa
ehdottamia jäseniä Yhtiön hallitukseen Yhdistyneen Yhtiön Sulautumisen toteutumista seuraavaan toiseen
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Yhdistyneen seuraavasti: (i) Apax saisi nimetä (i) kaksi Yhdistyneen
Yhtiön hallituksen jäsentä niin kauan kuin Apaxin omistus ylittää 10 prosenttia kaikista ulkona olevista
Osakkeista ja (ii) yhden Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenen niin kauan kuin Apaxin omistus ylittää 5
prosenttia kaikista ulkona olevista Osakkeista; (ii) Solidium saisi nimetä yhden Yhdistyneen Yhtiön hallituksen
jäsenen niin kauan kuin Solidiumin omistus ylittää 5 prosenttia kaikista ulkona olevista Osakkeista; ja (iii)
Cevian saisi nimetä yhden Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäsenen niin kauan kuin Cevianin omistus ylittää 5
prosenttia kaikista ulkona olevista Osakkeista. Edellä mainitut tahdonilmaisut koskevat ainoastaan hallituksen
jäsenten vähemmistöä Yhdistyneessä Yhtiössä.
Tiedon käsityksen mukaan Apax, Cevian ja Solidium aikovat solmia sitovan governance-sopimuksen, jolla
vahvistetaan edellä mainittu järjestely edellyttäen, että osapuolet saavat erillisestä hakemuksesta
Finanssivalvonnalta kirjallisen lausunnon, joka vahvistaa, että governance-sopimusta ja sen mukaisia toimia ei
pidettäisi arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuna yksissä tuumin toimimisena. Tässä tilanteessa governancesopimuksen solmimisesta ja sen keskeisistä ehdoista tiedotetaan erikseen.
Jos Sulautuminen toteutuu, Apax on tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan lisäämättä
sulautumisen täytäntöönpanon jälkeistä omistusosuuttaan Yhdistyneessä Yhtiössä, kunnes kaksi vuotta on
kulunut Sulautumisen toteutumispäivästä, ja kyseisenä aikana olemaan solmimatta mitään sopimusta tai
liittymättä mihinkään järjestelyyn, joka mahdollistasi Apaxille yhteisen määräysvallan käytön Tiedossa tai joka
voitaisiin muutoin katsoa yksissä tuumin toimimiseksi.

14
W/9281703/v17

Sulautumisen toteutuessa Apax on lisäksi sitoutunut lock-up ehtoon, joka rajoittaa osakkeiden luovutuksia ja
koskee kahta kolmasosaa sen sulautumisen toteutumisen yhteydessä nykyisen EVRY:n omistuksensa
perusteella Sulautumisvastikkeena saamista Osakkeista. Apax on sitoutunut olemaan luovuttamatta yhtä
kolmasosaa Sulautumisvastikeosakkeistaan kuuden (6) kuukauden aikana ja toista yhden kolmasosan osuutta
kahdentoista (12) kuukauden aikana, kumpikin sulautumisen täytäntöönpanosta laskettuna, ehdollisena
tavanomaisille poikkeuksille ja tietyille näiden lisäksi erikseen sallituille luovutuksille ja rahoitukseen
liittyville poikkeuksille.
Apax on lisäksi sitoutunut olemaan luovuttamatta omistamiaan Osakkeita, jotka edustavat yli 8 prosenttia
kaikista liikkeeseen lasketuista Osakkeista, tietyille Yhdistyneen Yhtiön nimetyille kilpailijoille kunnes kolme
vuotta on kulunut Sulautumisen toteutumisesta.
Osakkeet ja omistus
Sulautumisesitteen päivämääränä Tiedolla on 73 937 007 ulkona olevaa osaketta (lukuun ottamatta omia
osakkeita) ja EVRY:llä on 369 304 333 ulkona olevaa osaketta (lukuun ottamatta omia osakkeita).
Sulautumissuunnitelman mukaan EVRY:n osakkeenomistajat saavat 0,1200 Sulautumisvastikeosaketta
jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohden (pois lukien EVRY:n itsensä tai Tiedon omistamat EVRY:n
osakkeet), jolloin yhdistymisen toteuttamisen jälkeen Tiedon osakkeenomistajat omistavat Yhdistyneestä
Yhtiöstä 62,5 prosenttia ja EVRY:n osakkeenomistajat 37,5 prosenttia. Sulautumisvastikeosakkeiden
lukumäärän odotetaan olevan yhteensä noin 44 316 519 osaketta ja Yhdistyneen Yhtiön ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän odotetaan olevan yhteensä noin 118 425 772 osaketta. Jokainen Tiedon osake tuottaa
omistajalleen yhden äänen Tiedon yhtiökokouksissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhdistyneen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (5.8.2019 saatavilla olleen
tiedon mukaan) olettaen, että kaikki Tiedon ja EVRY:n osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia myös
Sulautumisen toteuttamishetkellä.
Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

% osakkeista ja äänistä

Lyngen Holdco S.A.R.L.1
Cevian Capital2
Solidium Oy
Silchester International Investors LLP 3
Folketrygdfondet
Polygon (PE) Holdings Ltd
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
7 suurinta, yhteensä
Muut
Osakkeet yhteensä

24 169 208
11 004 295
7 415 418
7 401 027
2 335 454
2 333 346
1 471 095
56 129 843
62 295 928
118 425 771

20,4
9,3
6,3
6,2
2,0
2,0
1,2
47,4
52,6
100,00

1

Lyngen Holdco S.A.R.L. on yhtiö, jonka omistavat Apax Partners LLP:n alaiset rahastot.
Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.3.2019 oli 11 004 295 osaketta, mikä vastaa 14,8 prosenttia Tiedon
osakkeista ja äänivallasta
3
Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 prosenttia
Tiedon osakkeista ja äänivallasta.
2

Rahoitus
Tieto on saanut Nordealta ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lta (“SEB”) sitoumuksen sulautumista
varten tarvittavan rahoituksen myöntämisestä. Sulautumisen yhteydessä järjestettävän rahoituksen
kokonaismäärä on 950 miljoonaa euroa, joka koostuu 300 miljoonan euron bridge-lainasta sekä 400 miljoonan
euron määräaikaislainasta ja 250 miljoonan euron luottolimiitistä (“Uusi Rahoitus”). Näiden
rahoitussitoumusten ja niissä sovittujen ehtojen mukaan Tieto ja pankit tulevat allekirjoittamaan Uutta
Rahoitusta koskevan lainasopimuksen, joka tullaan odotettavasti syndikoimaan syyskuun 2019 puoliväliin
mennessä. Nordea ja SEB toimivat rahoituksen pääjärjestäjinä ja underwritereina ja SEB agenttina. Mikäli
Sulautumista ei ole pantu täytäntöön 1.2.2020 mennessä, lainajärjestelyn mukainen rahoitus peruuntuu
välittömästi kokonaisuudessaan. Tätä päivämäärää voidaan kuitenkin lykätä enintään kolmella kuukaudella,
jos Täytäntöönpanopäivää lykätään Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti.
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Lainat ovat Uuden Rahoituksen ehtojen mukaisesti Yhdistyneen Yhtiön nostettavissa Täytäntöönpanopäivänä
edellyttäen, että eräät tavanomaiset ennakkoedellytykset ovat täyttyneet. Mahdollisuus hyödyntää bridgelainajärjestelyä on lisäksi ehdollinen sille, että määräaikaislainajärjestely on hyödynnetty kokonaisuudessaan.
Bridge-rahoituksen tarkoitus on (suoraan tai välillisesti) Tiedon ja EVRY:n tiettyjen olemassa olevien velkojen
uudelleenrahoittaminen. Bridge-lainan alla nostetuista lainoista maksettava korko koostuu sovellettavan
viitekoron ja marginaalin summasta, joka kasvaa säännöllisin väliajoin bridge-lainan laina-ajan päättymistä
kohden. Bridge-lainalla on erääntymispäivä 12 kuukautta lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kuuden
kuukauden jatko-optiolla.
Määräaikaislainarahoituksen tarkoitus on osittain rahoittaa 200 miljoonan euron Sulautumisen käteisvastike,
relevanttien transaktiokustannusten maksu sekä EVRY:n tiettyjen olemassa olevien velkojen
uudelleenrahoittaminen. Määräaikaislainajärjestelyssä nostetuista lainoista maksettava korko koostuu
sovellettavan marginaalin ja sovellettavan viitekoron summasta riippuen siitä, missä valuutassa laina on
käytetty. Määräaikaislainajärjestelystä perittävä marginaali määritellään niin sanotun margin ratchetin
mukaisesti yhtiön velkaantuneisuuden perusteella (nettovelan suhde käyttökatteeseen). Määräaikaislainan
laina-aika on viisi vuotta lainasopimuksen allekirjoittamisesta.
Luottolimiitti tullaan käyttämään yleisiin yhtiön tarkoituksiin ja yhtiön olemassa olevan käyttöpääoman
uudelleenrahoittamiseen. Se tulee korvaamaan olemassa olevat Tiedon 150 miljoonan euron ja EVRY:n 1500
miljoonan Norjan kruunun luottolimiitit. Luottolimiitin alla nostetuista lainoista maksettava korko koostuu
sovellettavan marginaalin ja sovellettavan viitekoron summasta riippuen siitä, missä valuutassa laina on
käytetty. Luottolimiitin perittävä marginaali määritellään margin ratchetin mukaisesti yhtiön
velkaantuneisuuden perusteella (nettovelan suhde käyttökatteeseen). Luottolimiitin laina-aika on viisi vuotta
lainasopimuksen allekirjoittamisesta.
Lainasopimus sisältää tavanomaisia ennenaikaista takaisinmaksua ja peruutusta koskevia ehtoja. Lainasopimus
sisältää lisäksi vaatimuksen, jonka mukaan Yhdistyneen Yhtiön on käytettävä pääomamarkkinoilla
tapahtuvista liikkeeseenlaskuista (pois lukien yritystodistukset) saadut varat bridge-lainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun. Lainasopimus sisältää tavanomaisia rahoituskovenantteja, liiketoimintaan liittyviä
kovenantteja, vakuutuksia ja eräännyttämisehtoja (tietyin poikkeuksin ja edellytyksin). Lainasopimuksen alla
nostettavat lainat ovat vakuudettomia ja takaamattomia.
Nordea, SEB tai jotkin niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat voineet aika ajoin tarjota ja voivat
tulevaisuudessakin tarjota taloudellista neuvontaa, investointi- ja liikepankkipalveluita sekä rahoitusta Tiedolle
osana tavanomaista liiketoimintaansa, minkä vuoksi ne ovat saattaneet saada tai voivat jatkossa saada
tavanomaisia palkkioita ja komissioita.
Tietyt muut rahoitusjärjestelyt
Tiedon pitkäaikainen velka sisältää 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy syyskuussa
2024, ja jossa on 1,375 prosentin kiinteä vuotuinen kuponkikorko. Tieto on myös nostanut 85 miljoonan euron
lainan Euroopan investointipankilta marraskuussa 2018 ja se tullaan lyhentämään yhdeksän vuoden sisällä.
Tiedon nykyinen velka sisältää lyhytaikaista rahoitusta yritystodistusmarkkinoiden kautta, joka on nostettu 100
miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun jälkeen toukokuussa 2019, sekä syndikoidun 150
miljoonan euron luottolimiitin, jonka voimassaolo päättyy toukokuussa 2021. Luottolimiitti on käyttämättä
Sulautumisesitteen päivämääränä.
Syyskuussa 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ehdot eivät edellytä Sulautumisen johdosta consent
solicitation -prosessia. Tiedon 85 miljoonan euron rahoitussopimus Euroopan investointipankin kanssa sisältää
tavanomaisen liiketoimintaan liittyvän kovenantin, joka kieltää sulautumisen konsernin ulkopuolisten
yhtiöiden kanssa, ja jota tullaan rikkomaan tämän Sulautumisen seurauksena. Tieto on aloittanut keskustelut
Euroopan investointipankin kanssa rahoitussopimuksen muuttamiseksi siten, että se sallii Sulautumisen, tai
vaihtoehtoisesti Tieto saa vapautuksen sanotun liiketoimintaan liittyvän kovenantin rikkomisesta.
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EVRY:llä on rahoitussopimus (“Senior Facility Agreement”) kahdeksan pankin syndikaatin kanssa.
Suurimmat lainanantajat ovat DNB, Nordea, SEB ja Swedbank. Rahoitussopimuksella on yhteensä 6 039
miljoonan Norjan kruunun sitoumus, joka on jaettu 4 539 miljoonan Norjan kruunun suuruiseen bullet-lainaan
ja 1 500 miljoonan Norjan kruunun suuruiseen luottolimiittiin käyttöpääoman ja muiden rahoitustarpeiden
kattamiseksi. Bullet-laina koostuu kahdesta erästä: 3 433 miljoonasta Norjan kruunusta ja 1 135 miljoonasta
Ruotsin kruunusta. Bullet-laina erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2022.
Rahoitus turvaa EVRY:n joustavan pääoma- ja rahoitusrakenteen kilpailukykyisin ehdoin. Marginaalit
tarkistetaan konsernin taloudellisen kehityksen perusteella. Marginaalien oikaisut perustuvat velan
kattavuuteen, joka määritellään korolliseksi nettovelaksi suhteessa normaalisoituun käyttökatteeseen. Konserni
on vuoden 2018 aikana noudattanut rahoituskovenanttejaan.
Tietyt Tiedon ja EVRY:n rahoitussopimukset ja muut rahoitusjärjestelyt sisältävät tavanomaisia sulautumista
ja määräysvallan vaihtumista koskevia ehtoja, jotka voivat tulla rikotuiksi Sulautumisen seurauksena, ellei
muilta sopimusosapuolilta saada asianmukaisia vapautuksia tai suostumuksia. Tieto ja EVRY ovat aloittaneet
tarvittavat menettelyt saadakseen tarvittavat suostumukset ja vapautukset. Lisäksi eräät olemassa olevat
rahoitusjärjestelyt odotettavasti uudelleenrahoitetaan tai päätetään Sulautumisen yhteydessä, kun ne korvataan
lainasopimuksen johdosta saatavilla olevilla lainoilla tai muilla järjestelyillä tai jos Yhdistynyt Yhtiö ei
Sulautumisen jälkeen muutoin tarvitse kyseisiä järjestelyitä.
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TIETOJA TIEDOSTA
Yleistä
Tieto on yksi Pohjoismaiden suurimmista ohjelmisto- ja IT-palveluyrityksistä. Yhtiön korkean lisäarvon
palvelut
kattavat
uudet
datakeskeiset
palvelut,
liiketoimintakriittiset
ohjelmistoratkaisut,
infrastruktuuripalvelut, ja näihin liittyvän osaamisen, jolla tuetaan asiakkaiden liiketoiminnan digitaalista
uudistamista sekä tuotekehityspalvelut. Tieto konsultoi ja tukee asiakkaita uusien palvelujen kehittämisessä
sekä toimittaa ja ylläpitää ratkaisuja. Tiedon tavoitteena on innovoida uusia datakeskeisiä liiketoimintamalleja
yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lisäarvon tuottaminen ja kilpailukyky perustuvat ratkaisuihin,
joissa alan viimeisimmät teknologiat yhdistetään integrointikyvykkyyteen, teollistettuihin palvelutoimituksiin
ja vahvaan globaaliin toimituskykyyn.
Tieto tarjoaa IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tiedon päämarkkinat ovat Pohjoismaissa,
ja sen toiminta on kansainvälistä valikoitujen toimialakohtaisten ohjelmistotuotteiden, tuotekehityspalveluiden
ja kansainvälisten jakelukeskusten ansiosta. Vuonna 2018 Tiedon liikevaihto oli noin 1,60 miljardia euroa, ja
Tieto työllisti keskimäärin 14 907 henkilöä, toimien lähes 20 maassa.
Toimintamalli
Tiedon toimintamalli koostuu neljästä liiketoiminnosta, jotka muodostavat IFRS:n mukaiset raportoitavat
toimintasegmentit, sekä maakohtaisista toiminnoista. Liiketoiminnot ovat Digital Experience, Hybrid Infra,
Industry Software ja Product Development Services.
Digital Experience kattaa konsultointipalveluja kuten palvelukokemusten suunnittelu, älykäs datan
hyödyntäminen, IT-arkkitehtuurikonsultointi sekä perinteisten ohjelmistopakettien ja palveluina tarjottavien
pilvessä sijaitsevien ohjelmistoratkaisujen implementoiminen, järjestelmäintegraatiopalvelut sekä sovellusten
kehittäminen ja hallinta.
Hybrid Infra tarjoaa yrityksille eri toimialoilla ja julkiselle sektorille IT-infrastruktuuripalveluita kattaen laajan
teknologiavalikoiman.
Industry Software tarjoaa toimialapohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaiden liiketoimintakriittisiin prosesseihin
finanssitoimialalle, julkiselle sektorille sekä terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluihin, metsäteollisuudelle
sekä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudelle.
Product Development Services tarjoaa ohjelmistojen tuotekehityspalveluita. Product Development Services
liiketoiminnan tarjoamat palvelut täydentävät tyypillisesti asiakkaiden omia tuotekehitystoimintoja ja tästä
johtuen tarjoavat joustavuutta asiakkaan kehitystoimiin.
Osakkeet ja omistus
Yli 5 prosenttia tai enemmän Tiedon osakkeista omistavien osakkeenomistajien tulee ilmoittaa omistuksensa
Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään
osakkeenomistajat, jotka omistavat Tiedon osakkeista 5 prosenttia tai enemmän Tiedolla 5.8.2019 olleen
tietämyksen mukaan.
Osakkeenomistaja

Osakkeiden
lukumäärä

% osakkeista
äänistä

Cevian Capital1
Solidium Oy
Silchester International Investors LLP 2

11 004 295
7 415 418
7 401 027

14,8
10,0
10,0

1

ja

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Cevian Capitalin omistus 31.3.2019 oli 11 004 295 osaketta, mikä vastaa 14,8 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänivallasta.
2
Silchester International Investors LLP ilmoitti 23.6.2015, että sen omistus Tieto Oyj:ssä on 7 401 027 osaketta, mikä vastaa 10,0 prosenttia
yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
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Millään Tiedon osakkeenomistajista ei ole määräysvaltaa Tiedossa Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4
§:ssä säädetyllä tavalla. Jokainen Tiedon osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Tiedon
yhtiöjärjestyksen mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa kuitenkaan yhtiökokouksessa äänestää enemmällä
kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Tieto ei ole tietoinen mistään järjestelyistä sen osakkeenomistajien välillä, jotka voisivat olla merkityksellisiä
osakkeenomistuksen tai yhtiökokouksessa käytettävien äänioikeuksien kannalta tai mistään järjestelyistä, jotka
voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Tiedossa.
Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja
Tiedon hallituksen jäsenet ovat Kurt Jofs (puheenjohtaja), Harri-Pekka Kaukonen (varapuheenjohtaja), Timo
Ahopelto, Liselotte Hägertz Engstam, Tomas Franzén, Johanna Lamminen, Niko Pakalén, Endre Rangnes, Esa
Koskinen (henkilöstön edustaja) ja Robert Spinelli (henkilöstön edustaja). Tieto-konsernin toimivan johdon
muodostavat Kimmo Alkio (toimitusjohtaja) ja johtoryhmä, johon kuuluvat Håkan Dahlström (Managing
Partner, Ruotsi), Kishore Ghadiyaram (Chief of Strategy), Tomi Hyryläinen (Chief Financial Officer), Ari
Järvelä (Head of Centers of Excellence), Satu Kiiskinen (Managing Partner, Suomi), Katariina Kravi (Chief
People and Culture Officer), Tom Leskinen (Head of Product Development Services), Julius Manni (Chief of
Experience), Thomas Nordås (Managing Partner, Norja), Christian Segersven (Head of Industry Software),
Markus Suomi (Chief of Technology and Quality) ja Petteri Uljas (Head of Hybrid Infra).
Tiedon lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. KHT Jukka Vattulainen toimii
päävastuullisena tilintarkastajana.
Tiedon keskeiset taloudelliset tiedot
Alla esitettävät valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin IFRS-standardien mukaisesti
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditusta Tiedon tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä, sekä
IAS 34 -standardin mukaisesti laaditusta Tiedon tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 30.6.2019
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta
30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laaditun tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen
laatimisessa sovelletut tilinpäätösperiaatteet ovat yhdenmukaisia 31.12. päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä
käytettyjen tilinpäätösperiaatteiden kanssa lukuun ottamatta IFRS 16:n käyttöönottoa. IFRS 16 käyttöönotolla
ei ole vaikutusta Tieto-konsernin omaan pääomaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään Tiedon keskeiset tunnusluvut mainituilta ajanjaksoilta:
2019

1.1. – 30.6.
2018

(tilintarkastamaton)

1.1. – 31.12.
2018
(tilintarkastettu ellei
toisin ilmoitettu)

(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)
TUNNUSLUKUJA
Konserniraportointi, IFRS
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa
Liikevoitto (EBIT), %
Tilikauden/jakson voitto
Osakekohtainen tulos, euroa
Laimentamaton
Laimennusvaikutuksella oikaistu
Korollinen nettovelka, milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Varat yhteensä
Oma pääoma yhtensä

811,6
54,9
6,8
45,2

810,5
68,6
8,5
54,6

1 599,5
154,7
9,7
123,2

0,61
0,61
362,5
80,4
-25,1
-149,8
1 280,3
415,3

0,74
0,74
209,2
73,8
-21,2
-66,7
1 114,3
409,5

1,67
1,66
137,4
174,2
-49,3
-41,2
1 197,6
482,5

19
W/9281703/v17

TIETOJA EVRY:STÄ
Yleistä
EVRY on Pohjoismaiden johtava yhtiö IT-palveluiden alalla tavoitteenaan tukea ihmisten, yritysten ja
yhteiskunnan edelläkävijyyttä ja tuottaa näille arvoa digitaalisten palveluiden avulla. EVRY:llä on
Pohjoismaissa yli 10 000 asiakkaan laaja ja vakaa asiakaskunta, johon kuuluu muun muassa paikallis- ja
keskushallintoja, suuria kansainvälisiä ja paikallisia yritysasiakkaita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä (“PKyritys”) sekä Norjan 30 suurinta pankkia. EVRY tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita ja
ohjelmistoja, jotka on suunniteltu täyttämään asiakkaiden kaikki tarpeet, mukaan lukien neuvonta- ja
konsulttipalvelut, toimialakohtaiset ohjelmistot sekä räätälöityjen ratkaisujen ja IT-toimintojen suunnittelu,
toteutus ja ylläpito.
EVRY toimii pääasiassa Norjassa ja Ruotsissa erittäin asiakaskeskeisellä lähestymistavalla omistautuneen
henkilöstönsä avulla, jolla on perusteellista teknistä osaamista ja asiantuntemusta useilta eri toimialoilta tai
toimialalta mukaan lukien pankki- ja rahoituslaitokset, julkinen sektori, terveydenhoito- ja vakuutusala. EVRY
on Norjan markkinan johtava IT-palveluiden tuottaja ja yksi johtavista IT-palveluiden tuottajista usealla
toimialalla Ruotsissa. Lisäksi EVRY on Pohjoismaiden suurin yritysten IT-palveluiden (muun muassa pankkija maksuohjelmistot ja -ratkaisut) tuottaja vähittäispankkitoiminta- ja arvopaperialalla ulkoisten IT-menojen
perusteella mitattuna. EVRY:llä on 8 807 kokoaikaista työntekijää Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa,
Intiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Puolassa, Ukrainassa, Latviassa, Bulgariassa ja Yhdysvalloissa.
Toimintasegmentit
EVRY jakaantuu seuraaviin liiketoiminta-alueisiin: EVRY Financial Services, EVRY Norway ja EVRY
Sweden, jotka vastaavat asiakassuhteista ja asiakaspalvelusta.
EVRY Financial Services on toimiala, joka vastaa EVRY:n palveluista kansainvälisesti pankki- ja rahoitusalan
asiakkaille. Liiketoiminta-alue tarjoaa pankeille laajan ja kattavan valikoiman ratkaisuja, jotka tukevat
pankkien jatkuvan muutosprosessin hallinnointia ja edistävät seuraavan sukupolven pankki- ja
maksupalveluita.
EVRY Norway ja EVRY Sweden palvelevat kaikkia muita toimialoja omilla markkinoillaan keskittyen
erityisesti julkiseen sektoriin, terveydenhoitoalaan, vähittäismyyntiin ja logistiikkaan, teollisuus- ja
palveluyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
EVRY Norway toimittaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä ratkaisuja monelle kohdennetulle toimialalle
yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sen asiakkaisiin kuuluu Norjan suurimpia organisaatioita. Jokaisella
toimialalla EVRY on täyden palvelun IT-palvelujen tuottaja läpi koko arvoketjun infrastruktuurista ja
käyttöpalveluista
liiketoimintaprosessien
järjestelmiin,
sovelluksiin,
konsulttipalveluihin,
yhteistyöratkaisuihin ja innovaatioratkaisuihin.
EVRY Sweden tarjoaa kaikkea strategisesta neuvonnasta ja konsulttipalveluista kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin
ja IT-käyttöpalveluihin. Sillä on toimitusvalmiudet palvella pieniä, keskikokoisia ja suuria asiakkaita.
Osakkeet ja omistus
Yli 5 prosenttia tai enemmän EVRY:n osakkeista omistavien osakkeenomistajien tulee ilmoittaa omistuksensa
Norjan arvopaperikauppalain mukaisesti. Seuraavassa taulukossa esitetään Norjan arvopaperikeskukseen
5.8.2019 rekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka omistavat EVRY:n osakkeista 5 prosenttia tai enemmän.
Osakkeenomistaja

Osakkeiden
lukumäärä

% osakkeista
äänistä

LYNGEN HOLDCO S.A.R.L.1
FOLKETRYGDFONDET
POLYGON (PE) HOLDINGS LTD

201 410 067
19 462 118
19 444 554

54,32
5,25
5,24

1

Lyngen Holdco S.A.R.L on yhtiö, jonka omistavat rahastot, joiden neuvonantajana toimii Apax Partners LLP.
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ja

EVRY:llä on yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on yhtäläiset äänioikeudet.
Lyngen Holdco S.A.R.L, joka omistaa 54,32 prosenttia EVRY:n osakkeista 5.8.2019, voisi käyttää
määräysvaltaansa yhtiössä. Tämän lisäksi EVRY ei ole tietoinen henkilöistä tai tahoista, jotka suoraan tai
epäsuorasti, yhdessä tai erikseen, käyttävät tai voisivat käyttää määräysvaltaansa EVRY:ssä.
Sulautumisesitteen päivämääränä EVRY ei ole tietoinen mistään järjestelyistä, joiden johdosta määräysvalta
EVRY:ssä saattaisi vaihtua myöhempänä ajankohtana.
Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja
EVRY:n hallituksen jäsenet ovat Salim Nathoo (puheenjohtaja), Rohan Haldea, Louise Søndergaard, Kristin
Krohn Devold, Leif Teksum, Malin Persson, Bente Lennertzen (työntekijöiden valitsema), Jenny Lindh
(työntekijöiden valitsema), Tommy Sander Aldrin (työntekijöiden valitsema) ja Sigve Sandvik Lærdal
(työntekijöiden valitsema). EVRY:n johtoryhmään kuuluvat Per Hove (toimitusjohtaja), Henrik Schibler
(talousjohtaja, joka on eronnut tehtävästään, mutta on EVRY:n palveluksessa syyskuun 2019 loppuun asti,
jonka korvaa Nina Mortensen, joka toimii EVRY:n siirtymäkauden talousjohtajana 1.10.2019 alkaen), Wiljar
Nesse (Executive Vice President, EVRY Financial Services), Malin Fors-Skjæveland (Executive Vice
President for Sales Excellence), Daniel Nordstad Grönquist (Executive Vice President, Strategy), Asta
Ellingsen Stenhagen (Executive Vice President, Legal and Risk), Christian Pedersen (Executive Vice
President, EVRY Norway and EVRY Nordic Consulting), Karin Schreil (Executive Vice President, EVRY
Sweden), Johan Torstensson (Executive Vice President, Digital Platform Services), Trond Vinje (Executive
Vice President, Human Resources) ja Unni Strømstad (Executive Vice President, Group Communications and
Marketing).
EVRY:n lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young AS ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Asbjørn Ler.
EVRY:n keskeiset taloudelliset tiedot
EVRY:n konsernitilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu EU:n käyttöönottamien
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Alla esitetyt valikoidut historialliset taloudelliset tiedot ovat peräisin IFRS:n mukaisesti laaditusta EVRY:n
tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta sekä IAS 34 -standardin
mukaisesti laaditusta EVRY:n tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 30.6.2019 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta.
Seuraavassa taulukossa esitetään EVRY:n keskeiset taloudelliset tiedot ilmoitetuilta jaksoilta. 30.6.2019 ja
30.6.2018 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole mainittu.
1.1. – 30.6.
2019

2018

(tilintarkastamaton)
(miljoonaa Norjan kruunua, ellei toisin
mainittu)
Liikevaihto
Liikevoitto (EBIT)
Liikevoittomarginaali
Kauden voitto/tappio
Nettovoittomarginaali
Orgaaninen kasvu
Osakekohtainen tulos
Korolliset nettovelat (miljoonaa Norjan kruunua)
Varat yhteensä
Oma pääoma yhteensä
Liiketoiminnan rahavirta

6 507
500
7,7 %
250
3,8 %
0,1 %
0,67
6 713
13 009
2 538
98

6 494
444
6,8 %
213
3,3 %
3,9 %
0,57
4 689
10 881
2 486
-196

1.1. – 31.12.
2018
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
12 9121
1 021,31
7,9 %
639,71
5,0 %
3,0 %
1,731
4 104
11 596,41
2 983,91
7131
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Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
1

-237
-155

-302
-239

-534,01
-414,01

Tilintarkastettu.
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TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT
Seuraavat tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot (“Tilintarkastamattomat pro
forma -taloudelliset tiedot”) on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Tiedon ja EVRY:n sulautumista.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu perustuen Tiedon ja EVRY:n IFRSstandardien mukaisesti esitettyihin historiallisiin taloudellisiin tietoihin. Lisätietoja Tiedon tai EVRY:n
historiallisesta tuloksesta ja taseesta on saatavissa Tieto ja EVRY -konsernien tilintarkastetuista historiallisista
taloudellisista tiedoista ja tilintarkastamattomista taloudellisista puolivuositiedoista, jotka on sisällytetty
Sulautumisesitteeseen viittaamalla.
Tiedon ja EVRY:n sulautuminen
Tiedon hallitus on 22.7.2019 ehdottanut 3.9.2019 pidettävälle Tiedon ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja
EVRY:n hallitus on 6.8.2019 ehdottanut EVRY:n 2.9.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että
Tiedon ja EVRY:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetään Sulautumissuunnitelman mukaisesta
Sulautumisesta. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa Tiedon ja EVRY:n ylimääräisten
yhtiökokousten hyväksyntää, asianmukaisten sulautumisia valvovien kilpailuviranomaisten hyväksyntää,
Yhdistymissopimuksen ja Sulautumissuunnitelman mukaisten muiden ennakkoedellytysten täyttymistä tai
niihin vetoamisesta luopumista. Lisäksi Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sitä, ettei
Yhdistymissopimusta ole irtisanottu ehtojensa mukaisesti ja sitä, että Sulautumisen täytäntöönpano
rekisteröidään Suomen Kaupparekisteriin. EVRY purkautuu automaattisesti Täytäntöönpanopäivänä.
Tieto on saanut ehdotetun Sulautumisen yhteydessä Nordealta ja Skandinaviska Enskilda Bankenilta
rahoitussitoumuksen Sulautumista varten.
Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 1.2.2020 (rekisteröintihetki arviolta kello 00:01:01). Suunniteltu
Täytäntöönpanopäivä ei ole sitova, ja todellinen Täytäntöönpanopäivä voi olla aiemmin tai myöhemmin kuin
edellä mainittu päivä.
Esittämisperusta
Sulautuminen käsitellään liiketoimintojen yhdistämisenä IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin
(“IFRS 3”) mukaista hankintamenetelmää käyttäen, ja Tieto on määritetty EVRY:n hankkivaksi osapuoleksi.
IFRS 3:n mukaisessa hankintamenetelmässä sovelletaan käyvän arvon käsitteitä, jotka on määritelty IFRS 13
Käyvän arvon määrittäminen -standardissa (“IFRS 13”), ja sen mukaan edellytetään muun muassa, että
yksilöitävissä olevat liiketoimintojen yhdistämisessä hankittavat varat ja vastattavaksi otettavat velat kirjataan
hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin ja mahdollinen määrä, jolla hankinnasta suoritettava vastike ylittää
yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden, kirjataan liikearvoksi. Tässä esitettävä hankintahintaa koskeva
laskelma on tehty yksinomaan näiden Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimista
varten. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan komission delegoidun
asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20, sekä Tiedon sen konsernitilinpäätöksessään soveltamien
laatimisperiaatteiden mukaisesti. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole laadittu
Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S-X-säädöksen 11 artiklan tai amerikkalaisten tilintarkastajien
järjestön (American Institute of Certified Public Accountants) vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu (a) Tiedon tilintarkastetusta
konsernitilinpäätöksestä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, (b) Tieto-konsernin tilintarkastamattomasta
puolivuotiskatsauksesta 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, (c) EVRY:n tilintarkastetusta
konsernitilinpäätöksestä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja (d) EVRY Konsernin tilintarkastamattomasta
puolivuotiskatsauksesta 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. Jäljempänä esitetyissä taulukoissa
nämä tiedot on otsikoitu termillä “historiallinen”.
Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tase 30.6.2019 on laadittu ikään kuin Sulautuminen olisi toteutunut
kyseisenä päivänä. Tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -tuloslaskelmat 30.6.2019 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta sekä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu ikään kuin Sulautuminen olisi
toteutunut 1.1.2018.

23
W/9281703/v17

Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty
oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Sulautumisesta johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja jotka ovat
perusteltavissa tosiseikoin. Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa ja selittävissä
liitetiedoissa esitetään, miltä Tiedon tuloslaskelmat ja tase olisivat mahdollisesti näyttäneet, jos liiketoiminnat
olisi tosiasiallisesti yhdistetty ja Tiedon pääomarakenne kuvastaisi Sulautumista edellä mainittuina
ajankohtina.
Tieto on alustavasti läpikäynyt EVRY:n soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilintarkastamattomien
pro forma -taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä saatavilla olevien
tietojen perusteella Tiedon tietoon ei ole tullut tilinpäätösten laatimisperiaatteiden välisiä eroja, joilla voisi olla
olennaista vaikutusta Tilintarkastamattomiin pro forma -taloudellisiin tietoihin. EVRY:n historiallisiin
taloudellisiin tietoihin on kuitenkin tehty joitakin Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen
liitetiedossa 1 lähemmin kuvattuja luokittelumuutoksia, jotta se vastaisi Tiedon noudattamaa esittämistapaa.
Sulautumisen toteuduttua Tieto suorittaa EVRY:n soveltamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden ja tehtyjen
arvioiden yksityiskohtaisen läpikäynnin. Tämän läpikäynnin tuloksena Tieto saattaa tunnistaa yhtiöiden
noudattamien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden välillä lisää eroavaisuuksia, joilla voi vielä olla vaikutusta
Yhdistyneen Yhtiön taloudelliseen informaatioon, kun laatimisperiaatteet yhdenmukaistetaan. Lisäksi
Yhdistyneen Yhtiön tulevaisuudessa soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet voivat poiketa
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa sovelletuista periaatteista.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat pro forma -oikaisuja, jotka ovat alustavia ja
perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja tiettyihin jäljempänä Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten
tietojen liitetiedoissa kuvattuihin oletuksiin, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.
Todellinen Sulautumisen lopputulos voi poiketa olennaisesti näissä Tilintarkastamattomissa pro forma taloudellisissa tiedoissa käytetyistä oletuksista. Johto on laatinut Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvastavat oletettua tilannetta
eivätkä ne siksi anna kuvaa siitä, millainen Tiedon todellinen taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos olisi
ollut, jos Sulautuminen olisi toteutunut mainittuina päivinä, eikä niiden myöskään ole tarkoitus antaa viitteitä
Tiedon ennakoidusta taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa.
Tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -tuloslaskelmat eivät myöskään kuvasta mitään kustannussäästöjä,
synergiaetuja tai integrointikustannuksia, joita odotetaan muodostuvan tai joita mahdollisesti syntyy
Sulautumisen seurauksena.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvasta Tiedon vuonna 2018 tekemiä hankintoja,
koska ne ovat epäolennaisia. Mikäli ne olisi sisällytetty Tilintarkastamattomiin pro forma -taloudellisiin
tietoihin, vaikutus koko vuoden 2018 liikevaihtoon olisi ollut 6,6 miljoonaa euroa ja tulokseen 0,3 miljoonaa
euroa. Lisätietoa näistä hankinnoista on esitetty Tiedon vuoden 2018 tilintarkastetun tilinpäätöksen
liitetiedossa 25.
EVRY:n yhdistetyt tilinpäätökset on laadittu Norjan kruunun määräisinä. Tuloslaskelma ja tase on muunnettu
euromääräisiksi sekä uudelleenluokiteltu vastaamaan Tiedon esitystapaa. Valuuttamuunnokset on suoritettu
seuraavin valuuttakurssein: tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, EUR/NOK 9,6006,
tuloslaskelma 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta, EUR/NOK 9,7291 sekä tase 30.6.2019,
EUR/NOK 9,6938.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on pyöristetty. Näin ollen tietyissä tilanteissa sarakkeen
tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua.
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Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tase 30.6.2019
Tieto
historiallinen
(tilintarkastamaton)
439,3
44,3
86,7
152,5
15,3
24,3

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu
588,7
113,4
29,8
172,1
7,5
61,7

Sulautuminen
(liitetieto 2)
884,1
280,4
0,8

Yhdistynyt
Yhtiö
pro forma
1 912,2
438,1
116,5
324,6
22,8
86,8

0,8
3,1

-

-

0,8
3,1

0,5

-

-

0,5

0,5
15,5
782,9

30,9
1 004,1

1 165,4

0,5
46,4
2 952,4

400,8
10,4
1,2
13,3
71,7
497,4
1 280,3

302,6
35,2
337,7
1 342,0

-2,1
4,8
-95,0
-92,3
1 073,0

703,4
8,3
1,2
18,1
11,9
742,9
3 695,2

76,6
40,6
12,8
285,3

67,0
163,8
31,1

-67,0
-163,8
1 151,7
-57,5

76,6
40,6
1 164,5
258,8

415,3
0,0
415,3

261,8
261,8

863,4
863,4

1 540,5
0,0
1 540,5

Lainat
Vuokravelat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

184,7
108,9
35,6
4,0
7,7
2,5
343,5

546,8
143,6
1,2
0,2
28,1
36,1
756,1

150,1
61,9
212,0

881,6
252,5
98,7
4,2
35,8
38,6
1 311,5

Ostovelat ja muut velat
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Verovelat
Lainat
Vuokravelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

355,8
0,3
6,6
100,6
44,7
13,6
521,5

292,0
0,6
31,5
324,1

-2,4
-2,4

645,4
0,3
7,2
100,6
76,2
13,6
843,2

1 280,3

1 342,0

1 073,0

3 695,2

(Milj. euroa )
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat
varat
Rahoitusleasingsaamiset
Muut hankintamenoon arvostetut
rahoitusvarat
Muut käypään arvoon arvostetut
rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma ja velat yhteensä

Ks. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot
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Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta

(Milj. euroa)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoitot/-tappiot
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

Tieto
historiallinen
(tilintarkastamaton)
811,6
10,3
-125,7
-485,8
-50,1
-108,5
2,9
54,9
1,1
-6,5
3,7
53,1
-8,0
45,2

EVRY
historiallinen Sulautuuudelleenminen
Liiteluokiteltu
(liitetieto 2)
tieto
668,8
-233,7
-314,1
-24,9
-24,8
2b
-44,7
2,4
2c
51,4
-22,4
0,9
-15,2
1,6
2d
-4,4
32,7
-20,8
-7,1
4,5 2b, 2c
25,7
-16,3

Yhdistynyt
Yhtiö pro
forma
1 480,4
10,3
-359,4
-799,9
-99,8
-150,8
2,9
83,9
2,0
-20,1
-0,7
65,0
-10,6
54,5

Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä

45,2
0,0
45,2

25,7
25,7

-16,3
-16,3

54,5
0,0
54,5

Emoyhtiön
omistajille
kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos,
euroa/osake
Laimentamaton
Laimennettu

0,61
0,61

-

-

0,46
0,46

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
Laimentamaton
Laimennettu

73 892 988
74 050 234

-

44 316 519
44 316 519

118 209 507
118 366 753

Ks. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot
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Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta

(Milj. euroa)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto (EBIT)
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoitot /-tappiot
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
Tilikauden voitto jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos,
euroa/osake
Laimentamaton
Laimennettu
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän painotettu keskiarvo
Laimentamaton
Laimennettu

Tieto
historiallinen
(tilintarkastettu)

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu

Sulautuminen
(liitetieto 2)

Liitetieto

Yhdistynyt
Yhtiö pro
forma

1 599,5
22,0
-247,9
-905,0
-55,0
-2,9
-261,8
5,8
154,7
2,3
-5,2
1,0
152,8
-29,6
123,2

1 344,9
-486,1
-594,7
-22,4
-1,6
-133,6
106,4
1,3
-22,6
-2,8
82,3
-15,7
66,6

-50,3
-26,4
-76,7
2,1
-74,6
15,3
-59,2

123,2
0,0
123,2

66,6
66,6

-59,2
-59,2

130,6
0,0
130,6

1,67
1,66

-

-

1,11
1,10

73 809 855
73 999 179

-

44 316 519
44 316 519

118 126 374
118 315 698

2b
2c

2d

2b, 2c

2 944,4
22,0
-734,0
-1 499,7
-127,8
-4,5
-421,8
5,8
184,4
3,6
-25,7
-1,8
160,5
-30,0
130,6

Ks. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot
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Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot
1) EVRY:n taloudellisten tietojen yhdenmukaistaminen Tiedon noudattaman esittämistavan kanssa
EVRY:n historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty eräitä uudelleenluokitteluja, jotta ne vastaisivat Tiedon
noudattamaa tilinpäätöksen esittämistapaa. Sulautumisen loppuunsaattamisen jälkeen Tieto läpikäy
yksityiskohtaisesti EVRY:n tilinpäätöslaskelmien esittämistavan. Tämän läpikäynnin seurauksena Tieto
saattaa tunnistaa yhtiöiden noudattamien esittämistapojen välillä myös muita eroja, joilla saattaa vielä olla
vaikutusta Yhdistyneen Yhtiön taloudellisten tietojen esittämistapaan, kun esittämistavat yhdenmukaistetaan.
EVRY:n historialliseen tuloslaskelmaan 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on tehty seuraavat
luokittelun muutokset, jotta se vastaa Tiedon noudattamaa tuloslaskelman esittämistapaa:

(Milj. Norjan kruunua)
Liiketoiminnan tulot
Liikevaihto
Myytyjen tavaroiden kustannukset
Materiaalit ja palvelut
Palkat ja henkilöstökulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Aineellisten hyödykkeiden ja sisäisesti
kehitettyjen ohjelmistojen poistot ja
alaskirjaukset
Poistot
Liikevoitto /-tappio ennen
asiakassopimusten poistoja (EBITA)
Liikevoitto/-tappio (EBIT)
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Nettokurssivoitot /-tappiot
Nettorahoituserät
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Voitto/-tappio ennen veroja
Verot
Tuloverot
Tilikauden voitto /-tappio
Kauden voitto/-tappio jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä
1

1.1. – 30.6.2019
EVRY historiallinen
(tilintarkasUudelleentamaton)
luokittelut
6 507
-6 507
6 507
2 274
-2 274
2 274
3 056
-3 056
3 056
435
-435

Liitetieto
(i)
(i)
(ii)
(ii)
(iii)
(iii)
(iv)

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu
6 507
-2 274
-3 056
-

Muun-taminen
Milj. euroa 1
668,8
-233,7
-314,1
-

-

435

(iv)

-435

-44,7

242
-

-242
242

(v)
(v)

-242

-24,9

500
500
9
148
-43

-9
-148
-

(vi)
(vi)

500
-43

51,4
-4,4

9
-148
318
-69
250

0,9
-15,2
32,7
-7,1
25,7

250
250

25,7
25,7

250

9
148
-69
69
-

250
250

-

-181
318
69

(vi)
(vi)
(vii)
(vii)

Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,7291.

(i)

Uudelleenluokiteltu 6 507 miljoonaa Norjan kruunua riviltä liiketoiminnan tulot
riville liikevaihto.

(ii)

Uudelleenluokiteltu 2 274 miljoonaa Norjan kruunua riviltä myytyjen tavaroiden
kustannukset riville materiaalit ja palvelut.

(iii)

Uudelleenluokiteltu 3 056 miljoonaa Norjan kruunua riviltä palkat ja
henkilöstökulut riville työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.
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(iv)

Uudelleenluokiteltu 435 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut liiketoiminnan
kulut riville liiketoiminnan muut kulut.

(v)

Uudelleenluokiteltu 242 miljoonaa Norjan kruunua riviltä aineellisten
hyödykkeiden ja sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen poistot ja alaskirjaukset
riville poistot.

(vi)

Uudelleenluokiteltu 9 miljoonaa Norjan kruunua riviltä rahoitustuotot riville
korkotuotot ja muut rahoitustuotot sekä uudelleenluokiteltu 148 milj. Norjan
kruunua riviltä rahoituskulut riville korkokulut ja muut rahoituskulut.

(vii)

Uudelleenluokiteltu 69 miljoonaa Norjan kruunua riviltä verot riville tuloverot.

EVRY:n historialliseen tuloslaskelmaan 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on tehty seuraavat luokittelun
muutokset, jotta se vastaa Tiedon noudattamaa tuloslaskelman esittämistapaa:

(Milj. Norjan kruunua)
Liiketoiminnan tulot
Liikevaihto
Myytyjen tavaroiden kustannukset
Materiaalit ja palvelut
Palkat ja henkilöstökulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Aineellisten hyödykkeiden ja sisäisesti
kehitettyjen ohjelmistojen poistot ja
alaskirjaukset
Poistot
Arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto /-tappio ennen
asiakassopimusten poistoja (EBITA)
Asiakassopimusten poistot
Liikevoitto/-tappio (EBIT)
Rahoitustuotot
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Rahoituskulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Nettokurssivoito/-tappiot
Nettorahoituserät
Voitto/-tappio ennen veroja
Verot
Tuloverot
Tilikauden voitto /-tappio
Tilikauden voitto/-tappio jakautuu
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä
1

1.1. – 31.12.2018
EVRY historiallinen
(tilinUudelleentarkastettu)
luokittelut
12 912
-12 912
12 912
4 667
-4 667
4 667
5 710
-5 710
5 710

Liitetieto
(i)
(i)
(ii)
(ii)
(iii)
(iii)

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu

Muuntaminen
Milj. euroa 1

12 912
-4 667
-5 710

1 344,9
-486,1
-594,7

230
1 283
-

-230
216
16
-1 283
1 283

(iv)
(iv)
(iv)
(v)
(v)

-216
-16
-1 283

-22,4
-1,6
-133,6

1 022
1
1 021
13
217
-27
-231
791
151
640

-1
-13
13
-217
217
-151
151
-

(iv)

1 021
13
-217
-27
791
-151
640

106,4
1,3
-22,6
-2,8
82,3
-15,7
66,6

640
640

-

640
640

66,6
66,6

(vi)
(vi)
(vi)
(vi)

(vii)
(vii)

Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,6006.

(i)

Uudelleenluokiteltu 12 912 miljoonaa Norjan kruunua riviltä liketoiminnan tulot
riville liikevaihto.

(ii)

Uudelleenluokiteltu 4 667 miljoonaa Norjan kruunua riviltä myytyjen tavaroiden
kustannukset riville materiaalit ja palvelut.
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(iii)

Uudelleenluokiteltu 5 710 miljoonaa Norjan kruunua riviltä palkat ja
henkilöstökulut riville työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut.

(iv)

Uudelleenluokiteltu 15 miljoonaa Norjan kruunua riviltä aineellisten
hyödykkeiden ja sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen poistot ja alaskirjaukset
riville arvonalentumiset ja 216 miljoonaa Norjan kruunua riviltä aineellisten
hyödykkeiden ja sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen poistot ja alaskirjaukset
riville poistot. Lisäksi uudelleenluokiteltu 1 miljoonaa Norjan kruunua riviltä
asiakassopimusten poistot riville arvonalentumiset.

(v)

Uudelleenluokiteltu 1 283 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut liiketoiminnan
kulut riville liiketoiminnan muut kulut.

(vi)

Uudelleenluokiteltu 13 miljoonaa Norjan kruunua riviltä rahoitustuotot riville
korkotuotot ja muut rahoitustuotot sekä uudelleenluokiteltu 217 milj. Norjan
kruunua riviltä rahoituskulut riville korkokulut ja muut rahoituskulut.

(vii)

Uudelleenluokiteltu 151 miljoonaa Norjan kruunua riviltä verot riville tuloverot.

EVRY:n historialliseen taseeseen 30.6.2019 on tehty seuraavat luokittelun muutokset, jotta se vastaa Tiedon
noudattamaa taseen esittämistapaa:

(Milj. Norjan kruunua)
Liikearvo
Laskennalliset verosaamiset
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

30.6.2019
EVRY
historiallinen
(tilintarkas
tamaton)
5 707
598
1 099
7 405

Uudelleenluokittelut

Liitetieto
-

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

289
1 668
1 957

-

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin ja
yhteisyrityksiin
Osuudet yhteisyrityksissä
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä
Pitkäaikaiset varat yhteensä

73
300
373
9 735

-73
73
-300
300
-

Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Pankkitalletukset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

71
1 760
1 102
341
3 274

-71
-1 760
-1 102
2 933
-341
341
-

13 009

-

649
-3
1 892
-

3
-1 892
1 588
301

Varat yhteensä
Osakepääoma
Omat osakkeet
Muu oma pääoma
Ylikurssirahasto ja muut rahastot
Kertyneet voittovarat

EVRY
historiallinen
uudelleenMuuntaminen
luokiteltu
Milj. euroa1
5 707
588,7
598
61,7
1 099
113,4
289
1 668
-

29,8
172,1
-

(i)
(i)
(ii)
(ii)

73
300
9 735

7,5
30,9
1 004,1

(iii)
(iii)
(iii)
(iii)
(iv)
(iv)

2 933
341
3 274

302,6
35,2
337,7

13 009

1 342,0

649
1 588
301

67,0
163,8
31,1

(v)
(v)
(v)
(v)
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Oma pääoma yhteensä ja
määräysvallattomien omistajien osuus

2 538

-

Eläkevelat
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Laskennalliset verot
Laskennalliset verovelat
Muut varaukset
Varaukset
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lainat
Pitkäaikaiset vuokravelat
Vuokravelat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

272
12
2
5 301
1 392
350
7 329

-272
272
-12
12
-2
2
-5 301
5 301
-1 392
1 392
-350
350
-

Ostovelat
Vähennykset ja siirtovelat
Ostovelat ja muut velat
Maksettavat verot
Verovelat
Lyhytaikaiset vuokravelat
Vuokravelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

635
1 044
6
305
1 152
3 142

-635
-1 044
2 831
-6
6
-305
305
-1 152
-

13 009

-

Oma pääoma ja velat yhteensä
1

2 538

261,8

(vi)
(vi)
(vii)
(vii)
(viii)
(viii)
(ix)
(ix)
(x)
(x)
(xi)
(xi)

272
12
2
5 301
1 392
350
7 329

28,1
1,2
0,2
546,8
143,6
36,1
756,1

(xii)
(xii)
(xii)
(xiii)
(xiii)
(xiv)
(xiv)
(xii)

2 831
6
305
3 142

292,0
0,6
31,5
324,1

13 009

1 342,0

Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,6938.

(i)

Uudelleenluokiteltu 73 miljoonaa Norjan kruunua riviltä sijoitukset
osakkuusyhtiöihin ja yhteisyrityksiin riville osuudet yhteisyrityksissä.

(ii)

Uudelleenluokiteltu 300 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut pitkäaikaiset
rahoitusvarat riville muut pitkäaikaiset saamiset.

(iii)

Uudelleenluokiteltu 71 miljoonaa Norjan kruunua riviltä vaihto-omaisuus, 1 760
miljoonaa
Norjan
kruunua
riviltä
myyntisaamiset
ja
1 102 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut lyhytaikaiset saamiset riville
myyntisaamiset ja muut saamiset.

(iv)

Uudelleenluokiteltu 341 miljoonaa Norjan kruunua riviltä pankkitalletukset
riville rahavarat.

(v)

Uudelleenluokiteltu -3 miljoonaa Norjan kruunua riviltä omat osakkeet ja 1 591
miljoonaa Norjan kruunua riviltä muu oma pääoma riville ylikurssirahasto ja
muut rahastot sekä uudelleenluokiteltu 301 miljoonaa Norjan kruunua riviltä
muu oma pääoma riville kertyneet voittovarat.

(vi)

Uudelleenluokiteltu 272 miljoonaa Norjan kruunua riviltä eläkevelat riville
velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä.

(vii)

Uudelleenluokiteltu 12 miljoonaa Norjan kruunua riviltä laskennalliset verot
riville laskennalliset verovelat.

(viii)

Uudelleenluokiteltu 2 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut varaukset riville
varaukset.

(ix)

Uudelleenluokiteltu 5 301 miljoonaa Norjan kruunua riviltä pitkäaikaiset
korolliset velat riville lainat.
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(x)

Uudelleenluokiteltu 1 392 miljoonaa Norjan kruunua riviltä pitkäaikaiset
vuokravelat riville vuokravelat.

(xi)

Uudelleenluokiteltu 350 miljoonaa Norjan kruunua riviltä pitkäaikaiset
korottomat velat riville muut pitkäaikaiset velat.

(xii)

Uudelleenluokiteltu 635 miljoonaa Norjan kruunua riviltä ostovelat,
1 044 miljoonaa Norjan kruunua riviltä vähennykset ja siirtovelat ja
1 152 miljoonaa Norjan kruunua riviltä muut lyhytaikaiset velat riville ostovelat
ja muut velat.

(xiii)

Uudelleenluokiteltu 6 miljoonaa Norjan kruunua riviltä maksettavat verot riville
verovelat.

(xiv)

Uudelleenluokiteltu 305 miljoonaa Norjan kruunua riviltä lyhytaikaiset
vuokravelat riville vuokravelat.

2) Sulautuminen
Seuraavat pro forma -oikaisut kuvaavat Sulautumisen vaikutusta tilintarkastamattomaan yhdistettyyn pro
forma -taseeseen 30.6.2019.

(Milj. euroa)
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Osuudet yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat
varat
Rahoitusleasingsaamiset
Muut hankintamenoon arvostetut
rahoitusvarat
Muut käypään arvoon arvostetut
rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus

2a) Oikaisut
EVRY:n
historialliseen
uudelleenluokiteltuun1
-

2b) Alustava
sulautumisvastikkeen
2d)
kohdista2c) Transak- Rahoitusminen1
tiomenot
järjestelyt
884,1
280,4
0,8

-

Sulautuminen
yhteensä
884,1
280,4
0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 164,5

0,8

-

1 165,4

-10,0
-10,0
-10,0

-2,1
-199,1
-201,2
963,4

4,8
-30,4
-25,6
-24,9

144,5
144,5
144,5

-2,1
4,8
-95,0
-92,3
1 073,0

-10,0

-67,0
-163,8
1 154,9
-22,8

-3,2
-19,2

-5,6

-67,0
-163,8
1 151,7
-57,5

-10,0
-

901,42
-

-22,4
-

-5,6
-

863,4
-
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Oma pääoma yhteensä

-10,0

901,4

-22,4

-5,6

863,4

Lainat
Vuokravelat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

-

61,9
61,9

-

150,1
150,1

150,1
61,9
212,0

Ostovelat ja muut velat
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Verovelat
Lainat
Vuokravelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

-

-

-2,4
-2,4

-

-2,4
-2,4

-10,0

963,4

-24,9

144,5

1 073,0

Oma pääoma ja velat yhteensä
1

Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,6938.
Seuraavassa esitetään alustavan hankintahinnan kohdistamiseen liittyvät pro forma -oikaisut, jotka vaikuttavat pro forma -perusteiseen
emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan:
2

(Milj. euroa)
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma

EVRY:n
oman
pääoman eliminointi
-67,0
-163,8
-21,1

Alustava
arvio
Sulautumisvastikkeena annettavien Tiedon
osakkeiden käyvästä
arvosta
ja
suojausinstrumentin
eliminointi
1 154,9
-1,7

2b)
Alustava
hankintahinnan
kohdistus yhteensä
-67,0
-163,8
1 154,9
-22,8

-251,8

1 153,2

901,4

2 a) Oikaisut EVRY:n historialliseen uudelleenluokiteltuun taseeseen
Osana palkitsemis- ja kannustinjärjestelmäänsä, EVRY on antanut tiettyjä pitkän (LTIP) ja lyhyen (STIP)
aikavälin kannustinjärjestelmiä. Sulautumissuunnitelman mukaisesti, erääntymättömät ja/tai käyttämättömät
optio-oikeudet ja rajoitetut osakeoikeudet, jotka kuuluvat LTIP:een ja STIP:een ja jotka
Sulautumissuunnitelman päivämääränä oikeuttavat 3 730 365 osakkeeseen EVRY:ssä, tulevat jatkumaan ja
tullaan muuntamaan arvoneutraalilla tavalla rajoitetuiksi Yhdistyneen Yhtiön osakeoikeuksiksi tai
kannustinosakkeiksi, jotka ovat kaikilta olennaisilta osiltaan vastaavia taloudellisen arvon,
määräytymisehtojen sekä muiden ehtojen osalta, huomioimalla optio-oikeuksien mukainen osakkeen
merkintähinta, ja soveltamalla optio-oikeuksien vaihtosuhdetta 1 : 0,1423. Jos mikään näistä tällä hetkellä
erääntymättömistä optio-oikeuksista ja rajoitetuista osakeoikeuksista erääntyy ja käytetään ennen
Sulautumisen täytäntöönpanoa, kyseisten oikeuksien taloudellinen arvo suoritetaan EVRY:n toimesta
kokonaisuudessaan rahana. Kaikki EVRY:n olemassa olevat oikeudet toteuttaa LTIP:n ja STIP:n mukaisia
optio-oikeuksia ja/tai rajoitettuja osakeoikeuksia rahakorvauksena jatkuvat Yhdistyneen Yhtiön oikeuksina.
Norjan osakeyhtiölain mukaan, kannustinjärjestelmiin osallistuvilla on oikeus sulautumistilanteessa vaatia
osuutensa. Tästä johtuen näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa on oletettu, että
osallistujat vaativat EVRY:ä maksamaan nämä kannustinjärjestelmät rahana ennen Täytäntöönpanopäivää.
Kannustinjärjestelmien arvoksi on arvioitu 10,0 miljoonaa euroa (97 miljoonaa Norjan kruunua).
2 b) Alustava Sulautumisvastikkeen kohdistaminen hankituille varoille ja vastattaviksi otetuille veloille
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Sulautuminen käsitellään kirjanpidossa hankintamenetelmällä siten, että Tieto hankkii EVRY:n.
Hankintamenetelmän mukaan hankinnasta suoritettava vastike kohdistetaan hankituille varoille ja
vastattavaksi otetuille veloille niiden hankinta-ajankohdan arvioitujen käypien arvojen perusteella. Määrä, jolla
arvioitu alustava hankinnasta suoritettava vastike ylittää hankitun yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden
arvioidun käyvän arvon, kohdistetaan näissä Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa
liikearvoon.
Sulautumisessa syntyvä alustava liikearvo on laskettu seuraavasti:
(Milj. euroa)
Sulautumisvastike
Hankittujen varojen käypä arvo1
Vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo
Alustava liikearvo

1 353,9
1 023,5
-1 142,5
-118,9
1 472,9

1 Hankittujen

varojen käypä arvo:
(Milj. Norjan kruunua)
Varat yhteensä
- EVRY:n liikearvo
+ Sulautumisvastikkeen kohdistaminen
Hankittujen varojen käypä arvo
Hankittujen varojen käypä arvo, milj. euroa

12 912
-5 707
2 718
9 922
1 023,5

Alustava arvio Sulautumisvastikkeen käyvästä arvosta
Alustava arvio EVRY:lle suoritetusta Sulautumisvastikkeesta ikään kuin sulautuminen olisi tapahtunut
30.6.2019:
Alustava arvio Sulautumisvastikkeesta
Alustava arvio Sulautumisvastikeosakkeina liikkeeseen laskettavien Tiedon osakkeiden
käyvästä arvosta
Alustava arvio Sulautumisvastikkeen käteisosuudesta
Yhteensä
(i)

Liitetieto

Milj. euroa

(i)
(i)

1 154,9
199,1
1 353,9

EVRY:n
osakkeenomistajat
saavat
Sulautumisvastikkeena
0,12
Sulautumisvastikeosaketta ja 5,28 Norjan kruunua rahana jokaista omistamaansa
EVRY:n osaketta kohden. Sulautumisvastikkeen käypä arvo on laskettu seuraavasti:
Sulautumisvastikeosakkeet
Tiedon osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 28.6.2019
Muuntokerroin EUR/NOK 28.6.2019
Tiedon osakekurssi Norjan kruunuissa
Sovittu osakkeen vaihtokurssi (1 EVRY:n osake 0,12 Tiedon
osaketta kohden)
EVRY:n osakkeiden kokonaismäärä, miljoonaa
Maksu Tiedon osakkeina, milj. Norjan kruunua
Alustava arvio Sulautumisvastikkeesta Tiedon osakkeina, milj. euroa
Sulautumisvastikekäteinen
Rahana Norjan kruunua/osake
Muuntokerroin EUR/NOK 28.6.2019
Rahana euroa/osake
EVRY:n osakkeiden kokonaismäärä, miljoonaa
Rahana maksettava Sulautumisvastike
Rahavirran suojauksen käypä arvo 1
Alustava arvio Sulautumisvastikkeen käteisosuudesta

26,06
9,6938
252,6
30,3
369
11 195,3
1 154,9

5,28
9,6938
0,54
369
201,2
-2,1
199,1

1 Konserni

on määrittänyt termiinisopimuksen erittäin todennäköisen ulkomaan rahan
määräisen liiketapahtuman rahavirran suojauksen suojausinstrumentiksi. Kyseinen
liiketapahtuma on EVRY:n osakkeenomistajille maksettava käteisosuus liittyen
julkistettuun fuusioon EVRY:n kanssa. Kyseisen liiketapahtuman pääasialliset ehdot
vastaavat suojausinstrumentin ehtoja:

34
W/9281703/v17

- Nimellisarvo (myyty 196,5 milj. euroa, ostettu 1 950 milj. Norjan kruunua
termiinikurssilla 9,9233)
- Erääntyminen (sekä termiinisopimuksen että suunnitellun liiketapahtuman uskotaan
toteutuvan Q1 2020 mennessä)
Pro forma -tietoja varten, suojausinstrumentin 30.6.2019 käypä arvo, 2,1 miljoonaa euroa
on huomioitu alustavan hankintamenon käteisosuuden oikaisuna. Suojausinstrumentti on
tästä johtuen eliminoitu Tiedon 30.6.2019 taseesta oikaisemalla käypään arvoon
arvostettuja rahoitusvaroja -2,1 miljoonalla eurolla, laskennallisia verovelkoja -0,4
miljoonalla eurolla ja kertyneitä voittovaroja -1,7 miljoonalla eurolla.

Sulautumisvastike on määritetty perustuen Sulautumisvastikeosakkeiden käypään arvoon ja
Sulautumisvastikekäteisen osuuteen. Liikkeeseen laskettavien Sulautumisvastikeosakkeiden kokonaismäärän
oletetaan olevan 44 316 519 osaketta (ilman EVRY:n omistamia omia osakkeita tai Tiedon omistamia EVRY:n
osakkeita) ja niiden käypä arvo on yhteensä 1 154,9 miljoonaa euroa perustuen Tiedon osakkeen päätöskurssiin
26,06 euroa Nasdaq Helsingissä 28.6.2019. Osakkeina suoritettava Sulautumisvastike kirjataan Tiedon
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyn alustavan Sulautumisvastikkeen ei ole
tarkoitus kuvastaa sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä luovutettavaa todellista vastiketta. IFRSstandardien mukaan sulautumisen yhteydessä Tiedon liikkeeseen laskemien Sulautumisvastikeosakkeiden
käypä arvo ja käteisosuus, mitkä yhdessä muodostavat Sulautumisvastikkeen, määritetään
Täytäntöönpanopäivänä Tiedon osakkeen senhetkisen markkinahinnan (käyvän arvon) ja senhetkisen
valuuttakurssin perusteella. Tämä vaatimus johtaa todennäköisesti siihen, että Sulautumisvastike poikkeaa
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetystä määrästä, ja tämä ero voi olla
olennainen. Viiden prosentin lasku Tiedon osakkeen hinnassa pienentäisi oletettua Sulautumisvastiketta ja
pienentäisi edelleen liikearvoa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 58 miljoonalla eurolla.
Vastaavasti viiden prosentin nousu Tiedon osakkeen hinnassa kasvattaisi oletettua Sulautumisvastiketta ja
kasvattaisi edelleen liikearvoa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 58 miljoonalla eurolla. Tiedon
osakkeen hinnan vaihtelulla ei ole vaikutusta Sulautumisvastikkeena annettavien Sulautumisvastikeosakkeiden
määrään sovitusta vaihtosuhteesta johtuen (0,12 Tiedon uutta osaketta jokaista EVRY:n osaketta kohden).
Sulautumisen yhteydessä hankittavat varat ja vastattaviksi otettavat velat
Tieto on alustavasti kohdistanut alustavan Sulautumisvastikkeen kohtuullisiksi uskottujen arvioiden
perusteella. Sulautumisesitteen päivämääränä Tieto ei ole saanut valmiiksi kaikkia yksityiskohtaisia
arvonmääritysselvityksiä, jotka tarvitaan vaadittavien arvioiden tekemiseksi EVRY:n kaikkien hankittavien
varojen ja vastattaviksi otettavien velkojen käyvistä arvoista. Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Tieto
tekee kaikkien Täytäntöönpanopäivän varojen ja velkojen yksityiskohtaisen arvonmäärityksen, jolloin
hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käypä arvo saattaa poiketa olennaisesti tässä esitetyistä
luvuista. Seuraavassa esitetty Sulautumisvastikkeen alustava kohdistaminen perustuu EVRY:n
tilintarkastamattoman konsernitaseen 30.6.2019 sisältämiin tietoihin, ja näin ollen lopulliset käyvät arvot
määritetään Täytäntöönpanopäivänä hankittavien varojen ja vastattaviksi otettavien velkojen perusteella.
Seuraavassa taulukossa esitetään hankittu nettovarallisuus ja Sulautumisvastikkeen alustava kohdistaminen:
Oikaisut
EVRY:n
EVRY
historihistorialliseen
allinen
uudelleenuudelleen- luokitel(Milj. Norjan kruunua)
luokiteltu tuun
Liikearvo
5 707
Muut aineettomat hyödykkeet
1 099
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
289
Käyttöoikeusomaisuuserät
1 668
Osuudet yhteisyrityksissä
73
Laskennalliset verosaamiset
598
-

Oikaistu
EVRY
historialinen
uudelleenluokiteltu
5 707
1 099
289
1 668
73
598

Hankitut
Alustava
varat
ja
sulauvastattatumisviksi otetut
vastikkeen
velat
kohdista- Liite- käypiin
minen
tieto arvoihin
8 571
(i)
14 278
2 718
(ii)
3 817
-

289
1 668
73
598

Muuntaminen
milj.
euroa1
1 472,9
393,8
29,8
172,1
7,5
61,7
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Etuuspohjaisiin järjestelyihin
kuuluvat varat
Rahoitusleasingsaamiset
Muut hankintamenoon
arvostetut rahoitusvarat
Muut käypään arvoon
arvostetut rahoitusvarat
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300
9 735

-

300
9 735

11 289

300
21 023

30,9
2 168,7

2 933

-

2 933

-

2 933

302,6

341

-97

244

-

244

25,2

3 274
13 009

-97
-97

3 177
12 912

11 289

3 177
24 199

327,7
2 496,3

Lainat
Vuokravelat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Velvoitteet etuuspohjaisista
järjestelyistä
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

5 301
1 392
12
2

-

5 301
1 392
12
2

604
-

5 301
1 392
616
2

546,8
143,6
63,5
0,2

272
350
7 329

-

272
350
7 329

604

272
350
7 933

28,1
36,1
818,4

Ostovelat ja muut velat
Käypään arvoon arvostetut
rahoitusvelat
Verovelat
Lainat
Vuokravelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

2 831

-

2 831

-

2 831

292,0

6
305
3 142

-

6
305
3 142

-

6
305
3 142

0,6
31,5
324,1

10 471

-

10 471

604

11 075

1 142,5

649

-

649

-

649

67,0

1 588
301

-97

1 588
204

10 685

1 588
10 889

163,8
1 123,3

2 538

-97

2 441

10 685

13 124

1 353,9

67,0

-

67,0

163,8
31,1

-10,0

163,8
21,1

261,8

-10,0

251,8

Myyntisaamiset ja muut
saamiset
Käypään arvoon arvostetut
rahoitusvarat
Rahoitusleasingsaamiset
Verosaamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat
yhteensä
Varat yhteensä

Velat yhteensä
Oma pääoma yhteensä,
milj. Norjan kruunua
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut
rahastot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä,
milj. Norjan kruunua
Oma pääoma yhteensä,
milj. euroa
Osakepääoma
Ylikurssirahasto ja muut
rahastot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä,
milj. euroa
1

2a

(iii)

Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,6938.

36
W/9281703/v17

Varojen ja velkojen käyvät arvot
(i)

Tilintarkastamattomaan yhdistettyyn pro forma -taseeseen 30.6.2019 merkitty
liikearvo kuvastaa määrää, jolla alustava Sulautumisvastike ylittää hankittavan
yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden alustavan käyvän arvon.
Yhdistymisestä syntyvä alustava liikearvon määrä 1 472,9 miljoonaa euroa
aiheutuu pääosin synergioista ja henkilöstöstä. Tieto ei odota liikearvon olevan
vähennyskelpoinen verotuksessa.
Pro forma -tietojen esittämistä varten EVRY:n nykyisen liikearvon 5 707
miljoonaa Norjan kruunua (588.7 miljoonaa euroa) ja yhdistymisestä syntyvän
alustavan liikearvon 14 278 miljoonaa Norjan kruunua (1 472,9 miljoonaa
euroa) välinen erotus 8 571 miljoonaa Norjan kruunua (884,1 miljoonaa euroa)
oikaistaan tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa.

(ii)

Muiden aineettomien hyödykkeiden alustavat käyvät arvot on määritetty
pääasiassa käyttäen “tuottoihin perustuvaa lähestymistapaa”, joka edellyttää
arviota tai ennustetta odotettavissa olevista vastaisista rahavirroista. Tuottoihin
perustuvana arvostusmenetelmänä on käytetty joko moniperiodista
ylituottomenetelmää (multi-period excess earnings method) tai säästettyjen
rojaltimenojen määrään perustuvaa menetelmää (the relief-from-royaltymethod). Seuraavassa taulukossa esitetään näissä Tilintarkastamattomissa pro
forma -taloudellisissa tiedoissa käytetyt alustavat oikaisut yksilöitävissä olevien
muiden aineettomien hyödykkeiden käypiin arvoihin ja niiden poistoaikoja
kuvastavat arvioidut keskimääräiset taloudelliset vaikutusajat sekä arvioidut
poistot esitetyillä kausilla:
Arvioidut poistot
Käypää
arvoa
(Milj.
Norjan koskeva
kruunua)
oikaisu
Asiakkaisiin liittyvät
aineettomat
hyödykkeet
1 703,0
Markkinointiin
liittyvät aineettomat
hyödykkeet
497,0
Teknologiaan liittyvät
aineettomat
hyödykkeet
87,0
Sopimuksiin
perustuvat
aineettomat
hyödykkeet
431,0
Yhteensä
2 718,0

Taloudellinen
vaikutusaika

1.1.30.6.2019

1.1.31.12.2018

6

141,9

283,8

6

41,4

82,8

10

4,4

8,7

4

53,9
241,61

107,8
483,12

1

Vastaa 24,8 milj. euroa. Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu
euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,7291.
2
Vastaa 50,3 milj. euroa. Pro forma esitystapaa varten miljoonat Norjan kruunut on muunnettu
euroiksi muuntokurssilla EUR/NOK 9,6006.

Asiakkaisiin liittyvät aineettomat hyödykkeet edustavat EVRY:n
asiakassuhteiden käypää arvoa. Tilintarkastamattomiin yhdistettyihin pro forma
-tuloslaskelmiin on alustavan arvonmäärityksen perusteella kirjattu poistoja
141,9 miljoonaa Norjan kruunua (14,6 miljoonaa euroa) 30.6.2019 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta ja 283,8 miljoonaa Norjan kruunua (29,6 miljoonaa
euroa) 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
Markkinointiin liittyvät aineettomat hyödykkeet edustavat EVRY:n
tavaramerkin käypää arvoa. Tilintarkastamattomiin yhdistettyihin pro forma -
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tuloslaskelmiin on alustavan arvonmäärityksen perusteella kirjattu poistoja 41,4
miljoonaa Norjan kruunua (4,3 miljoonaa euroa) 30.6.2019 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta ja 82,8 miljoonaa Norjan kruunua (8,6 miljoonaa euroa)
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
Teknologiaan liittyvät aineettomat hyödykkeet edustavat EVRY:n teknologiaan
liittyvien aineettomien hyödykkeiden ja sisäisesti kehitettyjen ohjelmistojen
käypää arvoa. Tilintarkastamattomiin yhdistettyihin pro forma -tuloslaskelmiin
on alustavan arvonmäärityksen perusteella kirjattu poistoja 4,4 miljoonaa Norjan
kruunua (0,4 miljoonaa euroa) 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta ja 8,7 miljoonaa Norjan kruunua (0,9 miljoonaa euroa) 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta.
Sopimuksiin perustuvat aineettomat hyödykkeet edustavat EVRY:n
tilauskannan käypää arvoa. Tilintarkastamattomiin yhdistettyihin pro forma tuloslaskelmiin on alustavan arvonmäärityksen perusteella kirjattu poistoja 53,9
miljoonaa Norjan kruunua (5,5 miljoonaa euroa) 30.6.2019 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta ja 107,8 miljoonaa Norjan kruunua (11,2 miljoonaa euroa)
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
Tilintarkastamattomiin yhdistettyihin pro forma -tuloslaskelmiin on kirjattu
poistoihin liittyen verojen oikaisuja 5,0 miljoonaa euroa 30.6.2019 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta ja 10,1 miljoonaa euroa 31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta.
Poistoilla ja vastaavalla verovaikutuksella on jatkuva vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön tulokseen.
(iii)

Oikaisu kuvastaa arvioitua pitkäaikaista laskennallista verovelkaa, joka liittyy
tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa esitettyihin käypää
arvoa koskeviin oikaisuihin (lukuun ottamatta oikaisuja liikearvoon, jonka
oletetaan olevan vähennyskelvoton erä).

2 c) Transaktiomenot
Tiedon ja EVRY:n odotettavissa olevat, sulautumisen yhteydessä muodostuvat 30,4 miljoonan euron
kokonaiskustannukset koostuvat pääasiassa taloudellisista, oikeudellisista ja neuvontapalvelukustannuksista
sekä Sulautumisvastikeosakkeiden antamiseen liittyvistä kustannuksista. Arvioidut 26,4 miljoonan euron
transaktiomenot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma tuloslaskelmassa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja kertyneisiin voittovaroihin tilintarkastamattomassa
yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.6.2019. Tästä johtuva 5,3 miljoonan euron positiivinen verovaikutus on
kirjattu tuloveroihin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -tuloslaskelmassa 31.12.2018 päättyneeltä
tilikaudelta sekä kertyneisiin voittovaroihin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa
30.6.2019.
Tiedon ja EVRY:n tuloslaskelmiin 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on kirjattu
transaktiomenoja yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, ja ne on eliminoitu liiketoiminnan muista kuluista sekä
kertyneistä voittovaroista ja ostoveloista ja muista veloista 30.6.2019. Tähän liittyvä -0,5 miljoonan euron
verovaikutus on kirjattu tuloveroihin sekä kertyneisiin voittovaroihin. Tällä oikaisulla ei odoteta olevan
jatkuvaa vaikutusta Yhdistyneen Yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Sulautumisvastikeosakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvät arvioidut menot, 3,2 miljoonaa euroa
(verovaikutuksen jälkeen) on vähennetty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tilintarkastamattomassa
yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.6.2019. Oikaisuun liittyvä 0,8 miljoonan euron verovaikutus sisältyy
laskennallisiin verosaamisiin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.6.2019.
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Tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa kokonaistransaktiokustannukset 30,4 miljoonaa
euroa sisältäen 30.6.2019 ostovelkoihin sisältyvän maksamattoman osuuden 28,0 miljoonaa euroa on
vähennetty rahavaroista.
2 d) Uusi Rahoitus
Tieto on saanut sitoumuksen Sulautumisen rahoittamiseksi Nordealta ja SEB:ilta. Sulautumisen yhteydessä
järjestetty uusi, yhteensä 950 miljoonan euron rahoitus koostuu 300 miljoonan euron bridge-lainasta, 400
miljoonan euron määräaikaislainasta sekä 250 miljoonan euron luottolimiitistä. Rahoitussitoumusten ja niiden
ehtojen mukaisesti Tieto ja pankit allekirjoittavat lainasopimuksen liittyen Uuteen Rahoitukseen, joka tullaan
odotetusti syndikoimaan syyskuun 2019 puoliväliin mennessä. Nordea ja SEB toimivat rahoituksen
pääjärjestäjinä ja underwritereina ja SEB agenttina. Mikäli Sulautumista ei ole pantu täytäntöön 1.2.2020
mennessä, kaikki lainat perutaan välittömästi kokonaisuudessaan. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää
enintään kolmella kuukaudella jos Täytäntöönpanopäivää on lykätty Sulautumissuunnitelman ehtojen
mukaisesti.
Sopimuksen mukaan rahoitus tulee nostettavaksi Sulautumisen Täytäntöönpanopäivänä. Bridge-laina erääntyy
maksettavaksi 12 kuukauden kuluttua, mutta sisältää kuuden kuukauden jatko-option. Määräaikaislainan ja
luottolimiitin laina-aika on viisi vuotta. Bridge-laina käytetään osittain nykyisen velan jälleenrahoitukseen.
Määräaikaislainalla on tarkoitus rahoittaa sulautumisen käteisvastike, transaktiomenot ja osa nykyisestä
velasta. Luottolimiitti korvaa nykyiset Tiedon ja EVRY:n luottolimiitit. Tilintarkastamattomat pro
forma -taloudelliset tiedot kuvaavat näistä rahoitussitoumuksista ja sitoumuspalkkioista Yhdistyneelle Yhtiölle
aiheutuvia vaikutuksia esitetyillä kausilla.
Pro forma tietoja varten rahoituskuluja on oikaistu 1,6 miljoonalla eurolla 30.6.2019 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla ja 2,1 miljoonalla eurolla 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. Korko-oikaisu kuvastaa
nykyisten ja uusien rahoitusjärjestelyjen välistä korkoeroa. Muiden rahoituskustannusten oikaisu koostuu
nykyisten luottolimiittien ja uuden luottolimiitin sitoumuspalkkioiden eroista sekä uuden rahoituksen
järjestelypalkkioista. Tämän seurauksena tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma heijastaa
Uuden Rahoituksen efektiivistä korkokustannusta.
Seuraavassa taulukossa esitetään Sulautumisen, mukaan lukien Uuden Rahoituksen, vaikutus
rahoitustuskuluihin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -tuloslaskelmassa 30.6.2019 päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta:

(Milj. euroa)
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Korkooikaisu
Bridge-lainaan ja
nykyisen ja
määräaikaisOikaisu
uuden
lainaan liittyvät luottolimiittien
rahoituksen
Oikaisu
transaktiomenot sitoumuspalkkioihin
välillä
yhteensä
-0,5
0,4
1,6
1,6

Seuraavassa taulukossa esitetään Sulautumisen, mukaan lukien Uuden Rahoituksen, vaikutus rahoitustuottoihin ja kuluihin tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -tuloslaskelmassa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta:

(Milj. euroa)
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Korkooikaisu
Bridge-lainaan ja
nykyisen ja
määräaikaisOikaisu
uuden
lainaan liittyvät luottolimiittien
rahoituksen
Oikaisu
transaktiomenot sitoumuspalkkioihin
välillä
yhteensä
-3,6
0,8
4,9
2,1

Bridge-lainaan ja määräaikaislainaan liittyvillä transaktiomenoilla sekä nykyisen ja uuden rahoituksen välisellä
korko-oikaisulla on jatkuva vaikutus Yhdistyneen Yhtiön rahoituskuluihin.
Tilintarkastamattomaan yhdistettyyn pro forma -taseeseen 30.6.2019 sisältyy yhteensä 700 miljoonaa euroa
Bridge- ja määräaikaislainaa, joista on vähennetty 3,2 miljoonan euron järjestelypalkkiot ja jota on oikaistu
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550,9 miljoonan euron (5 340 miljoonan Norjan kruunun) pitkäaikaisten EVRY:n lainojen takaisinmaksulla.
Aktivoidut 4,1 miljoonan euron (40 miljoonan Norjan kruunun) transaktiomenot liittyen EVRY:n
takaisinmaksettuihin lainoihin, on huomioitu kertyneiden voittovarojen vähennyksenä. Lisäksi Uuteen
Rahoitukseen liittyvät 1,4 miljoonan euron sitoumuspalkkiot on huomioitu kertyneiden voittovarojen
vähennyksenä.
Pro forma lisätiedot
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton pro forma -osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille
kuuluva pro forma -tulos ulkona olevan osakemäärän pro forma -perusteisella painotetulla keskiarvolla, jota
on oikaistu Sulautumisen vaikutuksilla.
Laimennusvaikutuksella oikaistu pro forma -osakekohtainen tulos lasketaan lisäämällä pro forma osakemäärän painotettuun keskiarvoon historiallinen laimennusvaikutus.
Seuraavassa taulukossa esitetään emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva pro forma -osakekohtainen tulos
ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
1.1. – 30.6.2019
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva pro forma -tulos,
milj. euroa
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
– historiallinen
EVRY:n osakkeenomistajille liikkeeseen laskettavat
Sulautumisvastikeosakkeet
Ulkona olevien osakkeiden pro forma -lukumäärän painotettu
keskiarvo – laimentamaton
Laimennusvaikutus – historiallinen
Pro forma -osakemäärän painotettu keskiarvo –
laimennusvaikutuksella oikaistu
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva pro forma osakekohtainen tulos – laimentamaton, euroa
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva pro forma osakekohtainen tulos – laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa

1.1. – 31.12.2018
54,5

130,6

73 892 988

73 809 855

44 316 519

44 316 519

118 209 507
157 246

118 126 374
189 324

118 366 753

118 315 698

0,46

1,11

0.46

1,10

Pro forma oikaistu liikevoitto ja pro forma oikaistu liikevoittoprosentti
Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhdistyneen Yhtiön pro forma -oikaistun liikevoiton täsmäytykset
raportoituun pro forma liikevoittoon 30.6.2019 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2018
päättyneeltä tilikaudelta sekä pro forma -oikaistut liikevoittoprosentit vastaavilta ajanjaksoilta:

(Milj. euroa)
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät
erät
+ yritysjärjestelyihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden
poistot
+ Osakeoptiot
+ IBM partnerisopimus
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)

1.1. – 30.6.2019
Tieto
historiallinen
(tilintarkastamaton)
54,9
16,3

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu
51,4
-

0,9

2,0

-2,4

2c

0,5

2,2
0,8
74,9

0,7
16,5
70,6

24,8
-

2b

27,0
0,7
16,5
0,8
145,7

Sulautuminen Liite(liitetieto 2)
tieto
-22,4
-

Yhdistynyt
Yhtiö
pro
forma
83,9
16,3
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Liikevaihto
Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

(Milj. euroa)
Liikevoitto (EBIT)
+ uudelleenjärjestelykulut
+ kiinteistöihin liittyvät kulut
- myyntivoitot
+/- yritysjärjestelyihin liittyvät
erät
+ yritysjärjestelyihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden
poistot
+ IBM partnerisopimus
+/- muut erät
Oikaistu liikevoitto (EBIT)
Liikevaihto
Oikaistu liikevoitto (EBIT), %

811,6
9,2

668,8
10,5

-

1 480,4
9,8

1.1. – 31.12.2018
Tieto
historiallinen
(tilintarkastam
aton)
154,7
9,3
0,3
-4,6

EVRY
historiallinen
uudelleenluokiteltu
106,4
1,5
-

1,4

-

26,4

2c

27,8

5,2
1,8
168,0

56,8
164,7

50,3
-

2b

55,5
56,8
1,8
332,8

1 599,5
10,5

1 344,9
12,2

-

Sulautuminen Liite(liitetieto 2)
tieto
-76,7
-

Yhdistynyt
Yhtiö
pro
forma
184,4
10,8
0,3
-4,6

2 944,4
11,3
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RISKITEKIJÄT
Yhdistyneeseen Yhtiön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Alla kuvataan Sulautumiseen
liittyviä riskejä sekä Yhdistyneeseen Yhtiöön sekä sen liiketoimintaan ja Osakkeisiin, mukaan lukien
Sulautumisvastikeosakkeet riippumatta niiden toimitustavasta EVRY:n osakkeenomistajille, liittyviä riskejä.
Monet Yhdistyneeseen Yhtiöön liittyvistä riskeistä kuuluvat Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja
ovat tyypillisiä Yhdistyneen Yhtiön toimialalla. Osakkeenomistajien tulee tutustua huolellisesti
Sulautumisesitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin. Yhdistyneestä Yhtiöstä
sekä yhdistymisen syistä ja hyödyistä on esitetty lisätietoja yllä kohdassa “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä”.
Kuten alla kuvataan yksityiskohtaisemmin, tietyt esitetyt riskitekijät voivat vaikuttaa myös Tietoon tai EVRY:yn
tai Tiedon ja EVRY:n osakkeenomistajiin jo ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa Täytäntöönpanopäivänä.
Ellei riski liity nimenomaisesti Sulautumiseen tai sen yhteydessä suunniteltuihin liiketoimiin, esitetyt riskit
kuvaavat niiden toteutumisen vaikutuksia Yhdistyneeseen Yhtiöön Tiedon ja EVRY:n Sulautumista edeltävän
nykyisen liiketoiminnan perusteella. Ennen Sulautumisen toteuttamista tässä esitettyjen riskien toteutumisella
voi olla riskitekijän kohdalla kuvattu vaikutus Tietoon tai EVRY:yn, tai niiden osakkeiden hintaan, niiden
toimiessa toisistaan erillään. Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu Sulautumisesitteen päivämääränä
saatavilla olleisiin tietoihin ja Sulautumisesitteen päivämääränä tehtyihin arvioihin, eikä se siksi ole
välttämättä tyhjentävä. Eräät näistä tekijöistä ovat potentiaalisia tapahtumia, jotka eivät välttämättä toteudu,
ja siksi Tieto tai EVRY eivät pysty esittämään arviota tällaisten tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta
jäämisen todennäköisyydestä.
Tässä esitetyt riskit on jaettu ominaisuuksiensa perusteella 12 luokkaan. Luokat ovat:


A. Sulautumiseen liittyviä riskejä;



B. Makrotalouden kehitykseen liittyviä riskejä;



C. Yhdistyneen Yhtiön strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä;



D. Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä;



E. Asiakassuhteisiin liittyviä riskejä;



F. IT-palvelujen tarjoamiseen liittyviä riskejä;



G. Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä;



H. Oikeudellisia ja sääntelyn noudattamiseen liittyviä riskejä;



I. Verotukseen liittyviä riskejä;



J. Rahoitusriskejä;



K. Osakkeisiin liittyviä riskejä; ja



L. Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen ja Oslon Listaukseen liittyviä riskejä.

Jokaisessa luokassa esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan
kokonaisarvion mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin luokassa
kuvattujen riskien esitysjärjestyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai
mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa. Luokkien esittämisjärjestys ei ole arvio kuhunkin luokkaan
kuuluvien riskien merkityksestä verrattuna muihin luokkiin kuuluviin riskeihin.
Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä,
joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön
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liiketoimintaan tai Osakkeiden markkinahintaan, mukaan lukien Sulautumisvastikeosakkeiden
markkinahintaan, riippumatta niiden toimitustavasta EVRY:n osakkeenomistajille.
A. Sulautumiseen liittyviä riskejä
1.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty saavuttamaan osaa Sulautumisen arvioiduista hyödyistä tai mitään
niistä tällä hetkellä arvioidulla tavalla tai arvioidussa aikataulussa, jos ollenkaan, ja arvioidut
täytäntöönpanokustannukset voivat ylittyä.

Arvioitujen hyötyjen, mukaan lukien Sulautumisen arvioidut synergiat, saavuttaminen riippuu suurelta osin
Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen oikea-aikaisesta ja tehokkaasta integroinnista. Tieto ja EVRY odottavat 75
miljoonan euron vuotuisia kustannussynergioita, joista noin 60 prosenttia saavutettaisiin vuoteen 2021
mennessä ja noin 90 prosenttia vuoteen 2022 mennessä. Liikevaihtosynergioita odotetaan erityisesti
sovellusten uudistamisesta, digitaalisesta konsultoinnista, julkisesta pilvestä ja konsultoinnista sekä
finanssipalvelujen laajentamisesta ja muista toimialakohtaisista ohjelmistoista. Liikevaihtosynergioiden
odotetaan kertyvän pitkällä aikavälillä (katso “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä – Synergiat”). Tieto ja EVRY
arvioivat, että toteuttamiseen liittyvät kertaluoteiset kustannukset ovat 120–140 miljoonaa euroa, ja niiden
arvioidaan toteutuvan vuoteen 2022 mennessä. Arviot sulautumisesta sekä Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen
yhdistämisestä odotettavista ja niihin liittyvistä toteuttamiskustannuksista ovat Tiedon ja EVRY:n laatimia, ja
ne perustuvat useisiin arvioihin ja oletuksiin, joiden luonteeseen kuuluvien epävarmuuksien ja riskien
seurauksena todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti synergioita, hyötyjä ja kustannuksia koskevissa
arvioissa esitetystä.
Sulautumisesta odotettavien synergioiden tai muiden hyötyjen saavuttamista mahdollisesti rajoittavia,
viivästyttäviä tai estäviä riskejä voivat olla ainakin seuraavat tekijät. Samat tekijät voivat johtaa myös siihen,
että arvioidut toteuttamiskulut ylittyvät:


Sulautumisen toteuttaminen voi viivästyä suunnitellusta aikataulusta;



kilpailu- tai muut sääntelyviranomaiset saattavat asettaa Sulautumiselle ehtoja, jotka liittyvät
esimerkiksi Tiedon tai EVRY:n velvoitteeseen myydä tiettyjä omaisuuseriä tai liiketoimintoja;



yleinen taloustilanne
maailmanlaajuisesti;



Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty reagoimaan markkinoiden muutoksiin yhdistäessään liike- ja
tukitoimintojaan;



Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan uutta organisaatio- ja hallintomalliaan
menestyksekkäästi, mikä voi vaatia organisaation uudelleenjärjestelyä, tiettyjen palvelujen siirtämistä
offshore-maihin tai henkilöstömäärän uudelleenarviointia;



Yhdistynyt Yhtiö voi kohdata odottamattomia teknologisia ongelmia, jotka voivat estää kunnollisen
integraation sekä aiheuttaa vaikeuksia, viiveitä, virheitä tai lisäkustannuksia;



Tiedon ja EVRY:n erilaiset tekniset ratkaisut tai standardit eivät välttämättä ole riittävän
yhteensopivia toistensa kanssa mahdollistaakseen yhdenmukaiset ja koordinoidut toimintamallit tai
palvelutarjonnat, mikä voi hidastaa toimintaa tai johtaa ongelmatilanteita aiheuttaviin
väärinkäsityksiin;



tekninen integraatio saattaa vaatia väliaikaisia ratkaisuja, jotka voivat heikentää turvallisuutta ja
kasvattaa vakavien ongelmatilanteiden riskiä;



laitteistoihin, IT-järjestelmiin ja muuhun liiketoimintakriittiseen infrastruktuuriin tarvittavat
odottamattomat investoinnit voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia integraation yhteydessä;

voi

kehittyä

haitallisesti

Yhdistyneen

Yhtiön

toimintamaissa

tai
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integraation toteuttaminen voi häiritä Yhdistyneen Yhtiön valvonta-, hallinto- ja tukitoimintojen kuten
rahoituksen, kassavarojen hallinnan, suojausten, vakuutusten, taloudellisen valvonnan ja raportoinnin,
tietotekniikan, viestinnän ja lakiasioiden tehokkuutta, tarkkuutta, jatkuvuutta ja yhdenmukaisuutta;



päällekkäiset asiakassuhteet tai sekä Tiedon että EVRY:n osallistuminen samoihin tarjouskilpailuihin
voivat johtaa resurssien tehottamaan käyttöön;



henkilöstökäytännöt voivat olla erilaisia ja heikentää Yhdistyneen Yhtiön kannattavuutta, ja niiden
yhdenmukaistaminen voi olla odotettua hitaampaa ja kalliimpaa;



Yhdistynyt Yhtiö on riippuvainen ylimmän johtonsa ja avainhenkilöidensä työpanoksesta sekä heidän
työsuhteidensa jatkumisesta Yhdistyneessä Yhtiössä Sulautumisen aikana ja Täytäntöönpanopäivän
jälkeen; ja



Tiedon ja EVRY:n johdon on pystyttävä johtamaan Tiedon ja EVRY:n liiketoimintaa Sulautumisen
aikana, mukaan lukien asiakasprojektien ja sisäisten kehityshankkeiden johtaminen sekä olemassa
olevien riskien hallinta.

Jos Yhdistynyt Yhtiö ei onnistu saavuttamaan odotettuja synergioita tai hyötyjä taikka tunnistamaan muita
synergioita tai hyötyjä, tai jos arvioidut Sulautumisen toteuttamisen kulut ylittyvät, Sulautumisen
liiketoiminnalliset perusteet voivat jäädä toteutumatta ja osakkeenomistajien Yhdistyneen Yhtiöön tekemän
sijoituksen arvo voi alentua. Minkä tahansa edellä kuvatun tekijän toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen
hintaan.
2.

Useat seikat voivat aiheuttaa Sulautumisen toteutumatta jäämisen tai toteutumisen viivästymisen.

Jos Sulautumisen ennakkoehtoja ei ole täytetty tai niistä ei ole luovuttu 31.1.2020 mennessä
(“Raukeamispäivä”), ellei tätä ajanjaksoa ole pidennetty, sekä Tiedolla että EVRY:llä on oikeus purkaa
Yhdistymissopimus välittömästi. Katso “Tiedon ja EVRY:n sulautuminen – Sulautumissuunnitelma –
Sulautumisen edellytykset”, “Tiedon ja EVRY:n sulautuminen – Yhdistymissopimus” sekä Sulautumisesitteen
liitteenä D oleva Sulautumissuunnitelma. Yhdistymissopimuksen purkaminen tarkoittaisi, että Sulautumista ei
toteuteta.
Minkä tahansa seuraavan riskin toteutuminen ennen Raukeamispäivää tai Sulautumisen täytäntöönpanoa
(näistä myöhempi) voi johtaa Yhdistymissopimuksen purkamiseen tai estää Sulautumisen toteuttamisen. Ellei
Tieto tai EVRY pysty välttämään mitä tahansa seuraavista riskeistä tai luovu mahdollisesta oikeudestaan
purkaa Sulautussopimus tällaisen riskin toteutumisen perusteella, Sulautumista ei välttämättä toteuteta.


Kilpailuviranomaiset eivät välttämättä hyväksy Sulautumista tai hyväksynnät voidaan perua.
Sulautumisen hyväksymisen ehdoiksi voidaan myös asettaa Yhdistyneen Yhtiön osaksi suunniteltujen
tiettyjen omaisuuserien myynti, jota Tieto tai EVRY eivät välttämättä onnistu toteuttamaan;



Tiedon 3.9.2019 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous tai EVRY:n 2.9.2019 pidettävä ylimääräinen
yhtiökokous ei välttämättä hyväksy niille ehdotettuja päätöksiä. Vaikka Tiedon ja EVRY:n tietyt
osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 25 prosenttia Tiedon osakkeista ja äänistä sekä noin 54
prosenttia EVRY:n osakkeista ja äänistä, kukin erikseen, ovat antaneet peruuttamattomat sitoumukset
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää Sulautumisen puolesta (katso “Tiedon ja
EVRY:n sulautuminen – Osakkeenomistajien tuki”), ei voi olla varmuutta siitä, että nämä
osakkeenomistajat äänestävät Sulautumisen puolesta, eivätkä Tieto ja EVRY välttämättä pysty
varmistamaan näiden sitoumusten noudattamista;



EVRY:n yksi tai useampi velkoja voi vastustaa Sulautumista Norjan lakisääteisessä velkojien
vastustusmenettelyssä lakisääteiseen määräaikaan mennessä, mikä voi estää Sulautumisen
toteuttamisen siihen asti, kunnes toimivaltainen tuomioistuin on antanut vahvistuspäätöksen (ellei
tällainen velkoja peru vastustustaan), jolla vahvistetaan, että vastustava velkoja on saanut saamisiaan
vastaavan maksun tai velkojan saamisten maksamista varten on asetettu vakuus;
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Tiedon tai EVRY:n osakkeenomistajat tai muut osapuolet voivat kyseenalaistaa suunnitellun
Sulautumisen tuomioistuimessa tai muussa foorumissa mahdollisesti Suomen, Norjan tai muiden
maiden sääntely- tai muiden viranomaisten avulla. Tällaiset oikeudenkäynnit voivat johtaa
kieltomääräyksiin tai lopullisiin tuomioihin tai päätöksiin, jotka siirtävät Sulautumisen
täytäntöönpanon Raukeamispäivää myöhemmäksi tai estävät sen kokonaan;



Tiedon ja EVRY:n henkilöstön edustajia sisältävä erityinen neuvotteluelin ei välttämättä onnistu
sopimaan henkilöstön edustuksesta Yhdistyneen Yhtiön hallituksessa, ja se saattaa pyytää
toimivaltaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä Sulautumisen täytäntöönpanon viivästyttämiseksi
Raukeamispäivää myöhemmäksi;



Suomen työ- ja elinkeinoministeriö ei välttämättä hyväksy sitä, että Apax hankkii ehdotetulla tavalla
yli 10 prosentin omistuksen Yhdistyneestä Yhtiöstä;



Norjan talousministeriö ei välttämättä hyväksy sitä, että Sulautumisen toteuttaminen aiheuttaa
omistuksen epäsuoran muutoksen EVRY:n tytäryhtiössä EVRY Card Service AS:ssä, jolla on
maksupalvelutoimilupa;



Mikä tahansa Tiedon ja EVRY:n antama vakuutus voi tulla rikotuksi tavalla, joka voi suoraan
aiheuttaa Tietoon, EVRY:n tai Yhdistyneeseen Yhtiöön liittyvän Olennaisen haitallisen vaikutuksen
(määritelty Yhdistymissopimuksessa) (katso “Tiedon ja EVRY:n sulautuminen – Yhdistymissopimus
– Vakuutukset ja sitoumukset”);



Vaikka Uusi Rahoitus (määritelty kohdassa “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä – Rahoitus”) ei ole
Sulautumisen täytäntöönpanon ennakkoehto, Uuden rahoituksen järjestämisessä epäonnistuminen voi
estää Tietoa hankkimasta korvaavaa rahoitusjärjestelyä Sulautumista varten suunnitellulla tavalla;



Nasdaq Helsinki tai Nasdaq Tukholma ei välttämättä hyväksy Listausta; tai



Tieto ja EVRY eivät välttämättä pysty noudattamaan Sulautumiseen eri maissa sovellettavien lakien
ja muiden säädösten asettamia mahdollisesti ristiriitaisia vaatimuksia Suomessa, Norjassa ja muilla
lainkäyttöalueilla, minkä seurauksena Norjan Yritysrekisteri voi jättää antamatta
sulautumistodistuksen tai Suomen Kaupparekisteri voi olla rekisteröimättä Sulautumista, vaikka
Sulautumisen ennakkoehdot olisi täytetty tai niiden täyttämisen vaatimisesta olisi luovuttu.

Sulautumisesta odotettavasti aiheutuvat kustannukset ovat Tiedon osalta noin 15–20 miljoonaa euroa ja
EVRY:n osalta 150–200 miljoonaa Norjan kruunua edellyttäen, että Sulautuminen hyväksytään. Merkittävä
osa näistä kustannuksista on jo toteutunut ja niiden toteutuminen jatkuu, vaikka Sulautumista ei lopulta
toteutettaisi. Lisäksi Tiedon ja EVRY:n johdot ovat käyttäneet ja käyttävät jatkossakin merkittävästi aikaa ja
resursseja Sulautumisen edistämiseen. Jos Sulautumista ei toteuteta, Tiedolle ja EVRY:lle aiheutuneet
kustannukset ja niiden käyttämät resurssit tuottavat vain vähän ai ei lainkaan hyötyjä, ja näiden resurssien
muulla käytöllä olisi voitu tavoitella muita liiketoimintamahdollisuuksia. Sulautumisen toteuttamisen
epäonnistumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tiedon, EVRY:n tai Yhdistyneen Yhtiön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai osakkeen
hintaan.
Lisäksi vaikka mikä tahansa edellä kuvatuista riskeistä voitaisiin välttää tai Yhdistymissopimusta ei purettaisi
ja Sulautuminen lopulta toteutettaisiin, minkä tahansa edellä kuvatun riskin toteutuminen voi viivästyttää
Sulautumisen toteuttamista suunnitellusta aikataulusta. Sulautumisen toteuttamisen viivästyminen voi
kasvattaa Tiedolle tai EVRY:lle Sulautumisesta aiheutuvien kustannusten määrää tai johtaa vaihtoehtoisten
liiketoimintatilaisuuksien menettämiseen. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Tiedon, EVRY:n tai
Yhdistyneen
Yhtiön
liiketoimintaan,
taloudelliseen
asemaan,
liiketoiminnan
tulokseen,
tulevaisuudennäkymiin tai osakkeen hintaan.
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3.

Sulautumisvastiketta ei oikaista Tiedon tai EVRY:n osakkeiden markkinahintojen vaihteluiden taikka
Norjan kruunun ja euron välisen valuuttakurssin vaihteluiden perusteella.

Sulautumisen toteuttamisen jälkeen EVRY:n osakkeenomistajat saavat 0,1200 Sulautumisvastikeosaketta ja
5,28 Norjan kruunun käteisvastikkeen jokaista omistamaansa EVRY:n osaketta kohti. Tiedon osakkeen
päätöskurssin 17.6.2019 (25,7 euroa) perusteella EVRY:n osakkeen arvoksi tulee Vaihtosuhteen perusteella
35,48 Norjan kruunua, mikä edustaa 13,6 prosentin preemiota suhteessa EVRY:n osakevaihdolla painotettuun
keskikurssiin 31,23 Norjan kruunua (oikaistu osingoista1) kolmen kuukauden jaksolla ennen
Yhdistymissopimuksen päivämäärää ja 15,4 prosentin preemiota suhteessa 30,75 Norjan kruunun
päätöskurssiin 17.6.2019. Tiedon osakkeen päätöskurssi 7.8.2019 oli 22,76 euroa ja EVRY:n osakkeen 31,80
Norjan kruunua.
Vaihtosuhde on kiinteä eikä sitä voida muuttaa myöhemmin. Tämän seurauksena Tiedon ja EVRY:n
osakkeiden markkinahinta voi nousta tai laskea, mikä voi vaikuttaa Sulautumisvastikeosakkeiden reaaliarvoon.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta liikkeeseen laskettavien Sulautumisvastikeosakkeiden lukumäärään. Esimerkiksi
viiden prosentin lasku Tiedon osakkeen hinnassa pienentäisi oletettua Sulautumisvastiketta ja pienentäisi
edelleen liikearvoa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 58 miljoonalla eurolla. Vastaavasti viiden
prosentin nousu Tiedon osakkeen hinnassa kasvattaisi oletettua Sulautumisvastiketta ja kasvattaisi edelleen
liikearvoa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa noin 58 miljoonalla eurolla. Tiedon osakkeen hinnan 5
prosentin muutoksella ei ole vaikutusta Sulautumisvastikeosakkeiden määrään sovitusta Vaihtosuhteesta
johtuen. Tiedon tai EVRY:n osakkeiden hinta voi vaihdella useista syistä, joista moniin Tieto tai EVRY eivät
voi vaikuttaa, mukaan lukien kohdassa “Riskitekijät” kuvatut syyt.
Sulautumisvastikekäteisen määrää ei myöskään oikaista Norjan kruunun ja euron välisen valuuttakurssin
vaihtelun perusteella. Norjan kruunun ja euron vaihtokurssi 17.6.2019 oli 9,7938 ja vaihtokurssi 7.8.2019 oli
9,9960 Euroopan keskuspankin kansallisten valuuttavaihtokurssien mukaan. Valuuttakurssit ovat luonteeltaan
sellaisia, että Tieto ja EVRY eivät voi vaikuttaa niihin, ja ne voivat vaihdella yleisten taloustrendien,
kansallisen tai kansainvälisen rahapolitiikan muutosten tai monien muiden syiden seurauksena.
Kun 18.6.2019 asetettua Vaihtosuhdetta ja Sulautumisvastikkeen implisiittistä arvoa arvioidaan suhteessa
implisiittiseen tai oikeaan Sulautumisvastikkeen arvoon Sulautumisesitteen päivämääränä, Sulautumisesta
päättävän Tiedon tai EVRY:n ylimääräisen yhtiökokouksen päivämääränä, Täytäntöönpanopäivänä tai muuna
ajankohtana:

1



(i) Sulautumisvastikeosakkeiden markkinahinta voi olla pienempi kuin mitä EVRY:n
osakkeenomistajat olisivat saaneet Yhdistymissopimuksen päivämääränä, mikä alentaa EVRY:n
osakkeenomistajien
saaman
Sulautumisvastikkeen
reaaliarvoa;
tai
vastaavasti
(ii)
Sulautusvastikeosakkeiden arvo voi olla suurempi kuin se arvo, jonka EVRY:n osakkeen omistajat
olisivat saaneet Yhdistymissopimuksen päivämääränä, mikä voi laimentaa reaaliarvoon perustuvaa
taloudellista arvoa Tiedon osakkeenomistajille enemmän kuin Yhdistymissopimuksen päivämääränä
on arvioitu, kuten edellä on kuvattu;



(i) Sulautusvastikekäteisen arvo Norjan kruunuissa verrattuna euroon tai mihin tahansa muuhun
valuuttaan voi olla pienempi kuin se olisi ollut Yhdistymissopimuksen päivämääränä, mikä alentaa
EVRY:n osakkeenomistajien saaman Sulautumisvastikkeen reaaliarvoa, jos osakkeenomistajat
vaihtavat Sulautusvastikekäteisen euroiksi tai joksi muuksi valuutaksi; tai vastaavasti (ii)
Sulautusvastikekäteisen reaaliarvo euroina voi olla korkeampi, mikä suurentaa Tiedolle ja välillisesti
Tiedon osakkeenomistajille aiheutuvia euromääräisiä kustannuksia Tiedon maksaessa
Sulautusvastikekäteisen Norjan kruunuina; ja



Tiedon konsernitilinpäätöksessä esitetty Sulautumisvastikkeen kokonaisarvo ostokirjanpitoa varten,
joka määritetään Täytäntöönpanopäivänä, voi nousta tai laskea, mikä tosiasiallisesti kasvattaa tai
pienentää hintaa, jonka Tieto maksaa EVRY:n osakkeista edellä kuvatulla tavalla.
Sulautumisvastikkeen vaikutuksista tilinpäätökseen ja Yhdistyneen Yhtiön tilintarkastamattomiin pro

Ei sisällä 1,75 Norjan kruunun osinkoa osingon irtoamispäivää edeltävinä ajankohtina.
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4.

forma -taloudellisiin tietoihin on esitetty kohdassa “Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot”.
Sulautumisesitteessä olevat Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty vain
havainnollistamistarkoituksessa ja ne voivat poiketa olennaisesti Yhdistyneen Yhtiön todellisesta
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Sulautumisen jälkeen.

Sulautumisesitteessä olevat Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan
havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä vastaa sitä, millainen Yhdistyneen Yhtiön todellinen
taloudellinen asema ja liiketoiminnan tulos olisi ollut, jos Sulautuminen olisi toteutettu ilmoitettuina
ajankohtina. Tilintarkastamattomilla pro forma -taloudellisilla tiedoilla ei myöskään pyritä ennustamaan
Yhdistyneen Yhtiön tulevaa taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta. Tilintarkastamattomat pro
forma -taloudelliset tiedot on laadittu saatavilla olevien tietojen sekä Tiedon ja EVRY:n tällä hetkellä
kohtuullisina pitämien oletusten ja arvioiden perusteella. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot
sisältävät alustaviin arvioihin perustuvia oikaisuja vastikkeen kohdistamiseksi hankittuihin EVRY:n varoihin
ja vastuisiin, EVRY:n taloudellisten tietojen esitystavan yhdenmukaistamiseksi Tiedon nykyisen esitystavan
kanssa sekä EVRY:n tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden yhdenmukaistamiseksi Tiedon nykyisten
periaatteiden kanssa. Yhdistyneen Yhtiön tulevaisuudessa käyttämät tilinpäätöksen laadintaperiaatteet voivat
poiketa Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisessa käytetyistä periaatteista.
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetty alustava arvio Sulautumisvastikkeen
arvosta ei pyri edustamaan Täytäntöönpanopäivänä siirrettävän vastikkeen todellista arvoa. IFRS:n mukaan
Sulautumisvastikeosakkeiden käypä arvo määritetään Täytäntöönpanopäivänä Tiedon osakkeen senhetkisen
markkinahinnan perusteella. Tämä vaatimus johtaa todennäköisesti siihen, että Sulautumisvastike poikkeaa
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetystä määrästä, ja tämä ero voi olla
olennainen. Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetty Tiedon osakkeen hinta
perustuu Tiedon osakkeen päätöskurssiin 28.6.2019 (26,06 euroa osakkeelta), ja taseessa 30.6.2019 käytetty
EUR/NOK valuuttakurssi oli 9,6938. Kohdassa “Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” on
kuvattu, miten Tiedon osakekurssin nousu tai lasku 5 prosentilla vaikuttaisi Yhdistyneen Yhtiön liikearvoon ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tiedon osakkeen hinnan 5 prosentin muutoksella ei ole vaikutusta
Sulautumisvastikeosakkeiden määrään sovitusta Vaihtosuhteesta johtuen. Sulautumisesitteen sisältämissä
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetty vastikkeen kohdistaminen on alustava.
Vastikkeen lopullinen kohdistaminen perustuu Sulautumisvastikkeen todelliseen arvoon sekä EVRY:n varojen
ja vastuiden käypään arvoon Täytäntöönpanopäivänä. Lisäksi Sulautumisvastikkeen kohdistamista voidaan
vielä tarkistaa Täytäntöönpanopäivän jälkeen saataville tulevien lisätietojen perusteella. Tämän seurauksena
vastikkeen lopulliset kirjanpidolliset oikaisut voivat poiketa olennaisesti Sulautumisesitteen sisältämissä
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetyistä pro forma oikaisuista. Katso
“Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”
5. Sulautumisen onnistunut toteuttaminen on riippuvainen Uudesta Rahoituksesta, joka on altis
valuuttakurssivaihteluille.
Vaikka Sulautumisen ennakkoehdot eivät sisällä mitään rahoitukseen liittyviä ehtoja, Sulautumisen onnistunut
toteuttaminen on silti riippuvainen Nordean ja SEB:in järjestämästä rahoituksesta, koska rahoitusta käytetään
Sulautumisvastikekäteisen maksamiseen, Tiedon ja EVRY:n tämänhetkisten lainojen ja komittoitujen
luottojärjestelyjen valtaosan uudelleenrahoittamiseen sekä riittävän käyttöpääoman varmistamiseen
Yhdistyneelle Yhtiölle. Katso “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä – Rahoitus”. Jos Uutta Rahoitusta ei olisi
saatavilla tai jos sen kaupallisiin ehtoihin tehtäisiin epäedullisia muutoksia, voisi tällä olla olennaisen
haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja
tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi jos Sulautumista ei ole toteutettu 1.2.2020 mennessä eikä tätä määräpäivää ole
siirretty Yhdistymissopimuksen mukaisesti, Sulautumisen rahoittaminen Uudella Rahoituksella peruuntuu
välittömästi kokonaisuudessaan, mikä voisi viivästyttää Sulautumisen toteuttamista estää sen kokonaan.
Nordean ja SEB:in Tiedolle myöntämä komittoitu rahoitus on euromääräinen, mutta
Sulautumisvastikekäteinen sekä EVRY:n olemassa olevat velat ovat Norjan kruunuissa.
Sulautumisvastikekäteisen euromääräinen kokonaisarvo oli noin 200 miljoonaa euroa 18.6.2019, kun
Yhdistymissopimus allekirjoitettiin, ja EVRY:n lyhytaikaiset korolliset velat 30.6.2019 olivat 322 miljoonaa
Norjan kruunua ja pitkäaikaiset korolliset velat 6 693 miljoonaa Norjan kruunua. Tieto ei voi vaikuttaa
valuuttakurssien vaihteluun, ja euron ja Norjan kruunun välisen valuuttakurssin vaihtelu voi aiheuttaa Tiedolle
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merkittäviä valuuttatappioita, kun Sulautumisvastikekäteisen maksamiseen tarvittavat varat nostetaan euroina
ja vaihdetaan Norjan kruunuiksi Sulautumisvastikekäteisen maksamista varten. Vastaavasti Tiedolle voi
aiheutua valuuttatappioita euron ja Norjan kruunun välisen valuuttakurssin vaihtelusta, kun Yhdistynyt Yhtiö
käyttää euromääräistä Uutta rahoitusta EVRY:n aikaisemman Norjan kruunuissa olevan rahoituksen
uudelleenrahoittamiseen. Minkä tahansa edellä kuvatun tekijän toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen
hintaan.
6.

Tiedolla ja EVRY:llä on ollut vain rajoitettu pääsy toisiaan koskeviin tietoihin, eivätkä ne välttämättä
ole riittävän suojattuja mahdollisilta tunnetuilta tai tuntemattomilta puutteilta ja vastuilta.

Tiedon ja EVRY:n pääsyä toisiaan koskeviin tietoihin Sulautumisen yhteydessä ovat rajoittaneet muun muassa
kilpailulainsäädäntö ja siihen liittyvät määräykset. Tästä syystä ja huolimatta Tiedon ja EVRY:n listayhtiöiden
tiedonantovaatimuksien perusteella julkaisemista tiedoista Tieto ja EVRY ovat pystyneet toteuttamaan
ainoastaan rajoitetun due diligence -selvityksen toisistaan. Rajoitetussa due diligence -selvityksessä, jonka
Tieto ja EVRY ovat toteuttaneet toisistaan, ei välttämättä ole havaittu Tiedon ja EVRY:n mahdollisia vastuita
ja puutteita, kuten keskeisiin sopimuksiin sisältyviä raskaita ehtoja, sopimusrikkomukseen perustuvien
vaatimusten uhkaa liiketoimintakriittisissä suhteissa, oikeudenkäyntejä, työsuhde- tai eläkevastuita, lakien tai
standardien rikkomista, ympäristövahinkoja, veroja tai muita vastuita (riippumatta siitä, ovatko ne ehdollisia
tai sisältyvätkö ne Tiedon ja EVRY:n tilinpäätöksiin, jotka on sisällytetty Sulautumisesitteeseen viittaamalla).
Kun Tieto ja EVRY aloittavat toimintansa Yhdistyneenä Yhtiönä, Yhdistyneen Yhtiön johto voi saada
vastuista lisätietoja, jotka voivat yhdessä tai erikseen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tai vastuita, joita
ei ole kuvattu Sulautumisesitteessä, tai vaikuttaa arvioitujen synergioiden saavuttamisen toteutettavuuteen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen yhtiön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
B. Makrotalouden kehitykseen liittyviä riskejä
1.

Epävarmuuksilla Yhdistyneen Yhtiön pääasiallisilla markkinoilla Pohjoismaissa, muissa keskeisissä
toimintamaissa tai globaalissa taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi olla haitallinen vaikutus
Yhdistyneeseen Yhtiöön.

Koska hyvin suuri osa Yhdistyneen Yhtiön liikevaihdosta ja valtaosa voitosta muodostuvat Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa, Yhdistynyt Yhtiö on erityisen altis negatiiviselle kehitykselle, taantumalle ja erityisesti
lamalle näillä ydinmarkkinoilla. Pohjoismaiden markkinoilla voi esiintyä epäedullisia muutoksia johtuen
esimerkiksi yritysten ja kuluttajien luottamuksen heikentymisestä, jotka alentavat yksityistä kulutusta ja
yritysten investointeja, työllisyyden kehityksestä, rahoituksen saatavuudesta ja korkojen noususta, julkisten
menojen leikkaamisesta ja velkarahoituksen vähentämisestä, inflaatiosta, julkisen velan kasvusta,
luottamuksen menettämisestä valuuttamarkkinoilla ja öljyn hinnan muutoksista. Lisäksi Yhdistyneen Yhtiön
liiketoimintaan voi todennäköisesti vaikuttaa epäedullisesti poliittisen epävarmuuden kasvu sekä
kansainvälisesti että Euroopassa, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan välisten kauppasuhteiden heikentyminen tai
Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen eroaminen Euroopan unionista. Koska Yhdistyneellä Yhtiöllä on
merkittävää toimintaa erityisesti Intiassa, Tshekissä, Ukrainassa ja Latviassa, haitallinen vaikutus, joka näillä
negatiivisilla kehityksillä voi olla niiden taloudelle ja liiketoimintaympäristölle, voi myös johtaa olennaisen
haitalliseen vaikutukseen Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan sellaisissa avainvaltioissa.
Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tulos riippuu asiakaskysynnästä ja kyvystä säilyttää hintataso, jota
Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus edellyttää. Siksi se on herkkä asiakaskysyntään ja tuotteiden
hinnoitteluun vaikuttaville yleisille ulkopuolisen markkinatilanteen muutoksille. Makrotaloudellisen tilanteen
epäedullinen kehitys Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa tai maailmanlaajuisesti tai epävarmuuden jatkuminen
rahoitusmarkkinoilla voi pienentää IT-ulkoistus- ja kehityspalvelujen kysyntää julkisella taikka yksityisellä
sektorilla toimivien Yhdistyneen Yhtiön asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi tällainen kehitys voi viivästyttää jo
sovittujen projektien aloittamista, viivästyttää tulevia investointeja, suunnata uudelleen tuotekehitys- ja
tutkimustoimintoja, kasvattaa Yhdistyneen Yhtiön projekteihin sijoittaman pääoman määrää tai kustannuksia
taikka heikentää Yhdistyneen Yhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta pankeista ja pääomamarkkinoilta.
Lisäksi Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty hyödyntämään taloudellisten vaihteluiden tarjoamia
mahdollisuuksia, eikä välttämättä onnistu mukautumaan pitkäaikaiseen taantumaan tai taloudelliseen
pysähtyneisyyteen.
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Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai osakkeen
hintaan.
C. Yhdistyneen Yhtiön strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä
1.

Yhdistynyt Yhtiö saattaa epäonnistua uudistetun strategiansa toteuttamisessa nopeasti muuttuvassa ITpalveluiden markkinassa.

Yhdistynyt Yhtiö aikoo hyödyntää nopeasti kehittyviä mahdollisuuksia IT-palveluiden markkinoilla, kuten
SaaS-palvelut (Software as a Service) mahdollistavien sovellusalueiden meneillään olevaa vakiointia sekä
konsultoinnin suurempaa painotusta. Yhdistynyt Yhtiö ei kuitenkaan välttämättä onnistu toteuttamaan
strategiaansa menestyksekkäästi nopeasti muuttavassa liiketoimintaympäristössä, eikä se välttämättä pysty
saamaan tuottoa investoinneilleen. Yhdistynyt Yhtiö voi myös menettää liiketoimintatilaisuuksia, epäonnistua
muutoksenhallinnassa, osaamisen uudistamiskyvyssä ja -nopeudessa, riittävän nopeasti toimimisessa tai
riittävän ketterässä reagoimisessa markkinoille tuleviin uusiin toimijoihin. Suurimittaiset toimenpiteet
muuttuville markkinoille sopeutumiseksi uudistamalla organisaatiota ja mitoittamalla liiketoimintaa voivat
aiheuttaa muutosvastarintaa, joka voi hidastaa muutoksia ja vaikuttaa epäedullisesti liiketoiminnan
tehokkuuteen. Kulttuurierot maiden välillä voivat myös asettaa esteitä uusien ideoiden toteuttamiselle tai
Yhdistyneen Yhtiön vision ja strategian yhdenmukaistamiselle koko organisaatiossa, joka voi vaikeuttaa
strategian toteuttamista.
IT-palvelusektorin taustalla olevana trendinä on asiakkaiden panostusten siirtyminen perinteisistä
infrastruktuuripalveluista kohti konsultointi- ja sovelluspalveluja. Tämä trendi voi kiihtyä ja johtaa odotettua
nopeampaan hintaeroosioon perinteisissä infrastruktuuripalveluissa, joilla on suuri osuus Yhdistyneen Yhtiön
liiketoiminnasta. Lisäksi teknologian kehitys, kuten pilvipohjaiset palvelut, lohkoketju ja tekoäly sekä
kysynnän ja tarjonnan tasapainon muuttuminen IT-palvelusektorilla voivat johtaa nopeisiin muutoksiin, tehdä
vakiintuneista teknologioista vanhentuneita tai häiritä vakiintuneiden tai seuraavan sukupolven ratkaisujen
hinnoittelu- tai toimitusmalleja. IT-palvelusektorin muutokset voivat vaikuttaa asiakaskysyntään,
liiketoiminnan volyymiin, hintatasoihin sekä Yhdistyneen Yhtiön palvelujen toimittamisessa tarvittavien
lisensoitavien tai ostettavien kilpailukykyisten tuotteiden tarjontaan, ja mikä tahansa näistä tekijöistä voi
heikentää Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta tai hidastaa kasvua. Lisäksi teknologialisenssien
lisämaksuilla, toimitusten laadulla sekä tähän liittyvillä projektien kustannusylityksillä ja sopimussakoilla voi
olla olennainen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
2.

Yhdistyneen Yhtiön investoinnit ja yritysostot voivat johtaa odottamattomiin toiminnallisiin ongelmiin
eivätkä ne välttämättä tuota odotettuja hyötyjä.

Osana strategiansa toteuttamista Yhdistyneen Yhtiön täytyy investoida muun muassa valikoituihin
toimialaratkaisuihin ja T&K-toimintaan sekä tehdä jatkuvia investointeja infrastruktuurin, laitteistojen,
ohjelmistojen, muiden laitteiden ja toimitilojen toimivuuden ylläpitoon. Investointien hyötyjen arviointi
perustuu ennusteisiin teknologian kehityksestä, tietoihin olemassa olevien teknologioiden ja ratkaisujen
kysynnästä sekä ennusteisiin tulevista kapasiteettivaatimuksista, jotka voivat olla virheellisiä ITpalvelumarkkinoiden nopeiden muutosten tai asiakkaiden toimintaympäristöjen trendien muuttumiseen
johdosta. Tämän seurauksena Yhdistyneen Yhtiön investoinnit eivät välttämättä tuota odotettuja hyötyjä,
jolloin Yhdistynyt Yhtiö ei voi muuttaa investointejaan liiketoiminnaksi ja tuottaa vakaita rahavirtoja, tai sen
pitää kirjata omaisuuden arvonalentumisia tai tehdä lisäinvestointeja, joista aiheutuu merkittäviä
lisäkustannuksia.
Investointeihin voi sisältyä yritysostoja, joiden luonteeseen liittyy epävarmuuksia ja mahdollisia
odottamattomia tapahtumia, joita ei välttämättä ole havaittu tai ennakoitu due diligence -prosessissa. Ostettujen
toimintojen onnistunut integrointi vaatii merkittävän määrän resursseja ja kääntää johdon huomion
integrointitehtäviin, mikä voi viedä resursseja ja huomiota olemassa olevasta liiketoiminnasta sekä asettaa
paineita Yhdistyneen Yhtiön olemassa oleva liiketoiminnan liikevaihdolle ja kannattavuudelle. Lisäksi
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Yhdistynyt Yhtiö voi kohdata monimutkaisia ja mahdollisesti paljon aikaa vieviä haasteita toteuttaessaan
yhdenmukaisia standardeja, kontrolleja, menettelytapoja ja politiikkoja Yhdistyneen Yhtiön uusissa
toiminnoissa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoiminnan laatuun ja kannattavuuteen tai johtaa
odottamattomiin toiminnallisiin ongelmiin, kustannuksiin ja vastuisiin. Jos Yhdistynyt Yhtiö ei onnistu
toteuttamaan integrointistrategioitaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti, se ei välttämättä pysty
saavuttamaan kasvu- ja kannattavuustavoitteitaan.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
D. Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä
1.

Yhdistynyt Yhtiö kohtaa ankaraa kilpailua sopimuksista, mikä saattaa vaikuttaa sen liiketoiminnan
volyymiin ja kannattavuuteen.

Yhdistynyt Yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla, joilla IT-palvelujen toimittajat kilpailevat ankarasti
keskenään. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja ja asettaa paineita kannattavuudelle. Ensinnäkin eräillä
kilpailijoilla on Yhdistynyttä Yhtiötä suuremmat taloudelliset, markkinointiin ja myyntiin liittyvät sekä
tekniset resurssit sekä kansainvälisesti paremmin tunnettu brändi ja suurempi maantieteellinen ulottuvuus
tietyillä alueilla. Tämä parantaa niiden asemaa kilpailtaessa sopimuksista. Eräät kilpailijat pystyvät esimerkiksi
tarjoamaan palveluja suotuisammin ehdoin kuin Yhdistynyt Yhtiö offshore-maista, kuten Kiinasta, Intiasta ja
Filippiineiltä. Toisaalta Yhdistynyt Yhtiö kilpailee myös pienempien ja ketterien kilpailijoiden kanssa, joilla
on erikoisosaamista ja erittäin tehokkaat toimintamallit. Jos Yhdistynyt Yhtiö ei onnistu kehittämään
tarjontaansa ja hallitsemaan muutoksia, kilpailijat saattavat reagoida Yhdistynyttä Yhtiötä nopeammin,
tehokkaammin tai houkuttelevammin ehdoin uusiin teknologioihin ja asiakkaiden vaatimusten muutoksiin,
jonka seurauksena Yhdistynyt Yhtiö voi menettää osan liiketoiminnastaan kilpailijalle. Lisäksi asiakas voi
päättää käyttää omia resurssejaan sen sijaan, että se hankkisi ulkopuoliselta toimittajalta Yhdistyneen Yhtiön
tarjoaman tyyppisiä palveluja. Jos Yhdistynyt Yhtiö ei onnistu vastaamaan kohtaamaansa ankaraan kilpailuun
riittävällä tavalla, tämä voi johtaa olemassa olevien tai potentiaalisten asiakkaiden menettämiseen, liikevaihdon
tai kannattavuuden laskuun taikka T&K-menojen tai investointien vanhentumiseen, jolloin Yhdistyneen
Yhtiön pitää kirjata arvonalentuminen tällaisiin investointeihin.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
2.

Yhdistyneen Yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan eri maissa liittyy väistämättä riskejä

Monet Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintakriittiset palvelut ja prosessit tuotetaan offshore-maissa, joissa
Yhdistyneeseen Yhtiöön sovelletaan lukuisia ja toisinaan jopa ristiriitaisia lakeja, sääntöjä, käytäntöjä ja
viranomaisten harkintavaltaa. Viranomaisten ja muiden tahojen mielivaltainen puuttuminen Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, oikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt tai Yhdistyneen Yhtiön epäonnistuminen
oikeuksiensa puolustamisessa tuomioistuimessa tai muussa foorumissa voi vaarantaa Yhdistyneen Yhtiön
offshore-toimintojen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden sekä aiheuttaa Yhdistyneelle Yhtiölle merkittäviä
kustannuksia. Lisäksi Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä onnistu valvomaan, että sen henkilöstö, asiakkaat tai
sopimuspuolet eivät harjoita korruptiota offshore-maissa. Epäonnistuminen sovellettavien lakien ja muiden
standardien noudattamisessa voi altistaa minkä tahansa tällaisista osapuolista tai Yhdistyneen Yhtiön sakoille
tai rikosoikeudellisille seuraamuksille, aiheuttaa epäsuotuisaa julkisuutta ja vahingoittaa Yhdistyneen Yhtiön
mainetta, rajoittaa Yhdistyneen Yhtiön toimintaa tai osallistumista tarjouskilpailuihin tai johtaa
korvausvaatimuksiin Yhdistyneen Yhtiön sopimusvelvoitteiden puutteellisen täyttämisen perusteella. Myös
terrorismin, paikallisten konfliktien, luonnonkatastrofien tai terveyskriisien riski voi olla suurempi offshoremaissa, ja voivat toteutuessaan keskeyttää toimintoja. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan
olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
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3.

Globaaleja palvelutoimitusmalleja ja yhtiöitä suosivan trendin hidastumisella tai kääntymisellä voi olla
haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön kannattavuuteen ja kykyyn tarjota palveluja asiakkailleen.

Yhdistyneellä Yhtiöllä on offshore-toimintaa erityisesti Intiassa, Tšekin tasavallassa, Ukrainassa ja Latviassa.
Nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat voivat luopua globaalien palveluntarjoajien käytöstä tai päättää tuottaa
tietyt palvelut itse johtuen sääntelyvaatimuksista, mukaan lukien turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, tai
johtuen mahdollisesta negatiivisesta suhtautumisesta maailmanlaajuisten palveluntarjontamallien tai yhtiöiden
käyttöön. Voimassa olevaa lainsäädäntöä tai muita sääntelyä saatetaan myös laajentaa, mikä asettaisi
lisärajoituksia viranomaisille sekä näiden solmimille sopimuksille palvelujaan suoraan tai välillisesti
ulkoistavien yhtiöiden kanssa. Yksityiseen sektoriin voi myös kohdistua rajoituksia, joihin voi sisältyä
negatiivisia verokannustimia, maksuja tai sanktioita, immateriaalioikeuksien siirron rajoituksia, pakollisia
viranomaisten tarkastusvaatimuksia sekä uusia standardeja, jotka rajoittavat tiettyjen liiketoiminta- ja työlupien
käyttöä. Mahdolliset rajoitukset eivät kuitenkaan välttämättä rajoitu edellä mainittuihin tekijöihin. Vaikka
tällaisia erityisiä säädöksiä ei olisikaan, tietyt asiakkaat erityisesti julkisella sektorilla voivat vaatia kotimaisia
ja maakohtaisia ratkaisuja. Millä tahansa näistä tekijöistä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön kykyyn alentaa kustannuksiaan käyttämällä offshore-palveluja ja kykyyn säilyttää kannattavuutensa.
Ne voivat myös johtaa toimituksien uudelleenjärjestelyjen tarpeesta johtuviin suurempiin kuluihin tai offshoretoimintojen matalampiin käyttöasteisiin käynnissä olevissa toimituksissa. Lisäksi tällaiset rajoitukset voivat
vaikeuttaa Yhdistyneen Yhtiön lisäkasvua ja markkinoillepääsyä. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi
toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
4.

Yhdistynyt Yhtiö voi kohdata haasteita hallintojärjestelmäänsä ja yrityskulttuuriinsa liittyvien
menettelyjensä käyttöönotossa ja noudattamisessa organisaationsa suuren koon ja monimutkaisten
toimitusketjujensa seurauksena.

Tieto on asettanut tavoitteekseen olla eettinen edelläkävijä, ja se painottaa toiminnassaan voimakkaasti
liiketoimintaetiikkaa sitoutuen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen ollakseen luotettava kumppani asiakkailleen.
Panostukset kestävään kehitykseen liittyvien ja eettisten vaatimusten täyttämiseksi sekä yritysvastuutyön
saama tunnustus ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Tiedon brändi liitetään kestävään kehitykseen.
Yhdistyneen Yhtiön odotetaan hyötyvän jatkossakin Tiedon brändin vahvasta tunnettuudesta kestävän
kehityksen yhteydessä. Jos kuitenkin Tiedon ja EVRY:n olemassa olevat varotoimet tai niiden toteutus
Yhdistyneessä Yhtiössä osoittautuvat riittämättömiksi yhtenäisen kulttuurin ja eettisten ohjeiden luomiseksi,
Yhdistyneen Yhtiön hallinto- ja valvontaprosessit eivät välttämättä pysty estämään lakien tai muiden
hallintonormien rikkomista. Yhdistyneen Yhtiön yritysvastuuta koskevalla negatiivisella julkisuudella
sidosryhmien keskuudessa voi olla haitallinen vaikutus yritysvastuuindekseihin, ja se voi johtaa poikkeamiin
auditoinneissa sekä asiakkaiden menettämiseen näiden odottaessa korkea tasoa yritysvastuussa ja eettisessä
toiminnassa. Lisäksi Yhdistyneen Yhtiön toimittajat, alihankkijat tai asiakkaat eivät välttämättä noudata
kansainvälisiä sopimuksia tai parhaita käytäntöjä, jotka koskevat ympäristövastuuta, ihmisoikeuksia ja
työntekijöiden oikeuksia. Edellä mainittu voi johtaa asiakkaiden ja liiketoimintamahdollisuuksien
menettämiseen, kasvu- ja kannattavuustavoitteiden alittamiseen tai julkisista tarjouskilpailuista ulos
sulkemisesta, auditointipoikkeamista, maineen vahingoittumisesta, oikeudenkäynneistä tai hallinnollisista
menettelyistä tai sanktioista aiheutuviin merkittäviin kustannuksiin.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
E. Asiakassuhteisiin liittyviä riskejä
1.

Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminta on riippuvainen tietyistä tärkeistä asiakkaista sekä näiden
toimialoihin vaikuttavista trendeistä.

Yhdistynyt Yhtiö on riippuvainen avainasiakkaista, jota toimivat tietyillä avaintoimialoilla. Noin 29 prosenttia
Tieto-konsernin liikevaihdosta vuonna 2018 oli peräisin konsernin kymmeneltä (10) suurimmalta asiakkaalta.
Noin 26 prosenttia EVRY:n liikevaihdosta vuonna 2018 oli peräisin konsernin kymmeneltä (10) suurimmalta
asiakkaalta. Jos Yhdistynyt Yhtiö ei menesty kilpailussa muiden palveluntarjoajien kanssa, riittävän osaavien
työntekijöiden rekrytoinnissa tai tarjontansa kehittämisessä asiakkaiden vaatimusten ja määritysten
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täyttämiseksi, Yhdistynyt Yhtiö voi menettää yhden tai useamman avainasiakkaansa. Koska suuri määrä
myyntiä on keskittynyt rajoitetulle joukolle avainasiakkaita, minkä tahansa suurimpien joukkoon kuluvan
asiakkaan menettäminen voi itsessään johtaa Yhdistyneen Yhtiön liikevaihdon merkittävään laskuun sekä
uusien liiketoimintatilaisuuksin menettämiseen avainasiakkaan tai samalla toimialalla toimivien asiakkaiden
kanssa. Lisäksi epäonnistuminen avainasiakkaiden vaatimusten täyttämisessä voi vahingoittaa Yhdistyneen
Yhtiön ammatillista mainetta ja vähentää Yhdistyneen Yhtiön houkuttelevuutta liikekumppanina muiden
nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.
Sekä Tiedon että EVRY:n suurimmat asiakkaat toimivat muun muassa julkisella sektorilla, terveydenhoidon
ja hyvinvoinnin, televiestinnän, finanssipalvelujen ja kaupan alalla sekä Tiedon tapauksessa myös
metsäteollisuudessa, minkä seurauksena Yhdistynyt Yhtiö on riippuvainen trendeistä näillä toimialoilla.
Yhdistyneen Yhtiön avainasiakkaiden toimialoilla tällä hetkellä esiintyvät trendit voivat hidastua tai kiihtyä,
tai esiin voi tulla uusia trendejä, jotka luovat kysyntää kokonaan erilaiselle tuote- ja palvelukokonaisuudelle.
Tämä vaatisi Yhdistyneen Yhtiön palvelutarjonnan lisäräätälöintiä sekä osaamiseltaan oikeanlaisten
henkilöiden rekrytoimista ja koulutusta asiakkaiden muuttuneisiin vaatimuksiin vastaamiseksi, mikä voi
kasvattaa kustannuksia ja heikentää kannattavuutta. Yhdistyneen Yhtiön avainasiakkaiden toimialoilla
esiintyvät tai uudet trendit voivat myös vaatia sellaisten palvelujen kehittämistä, joille ei vielä ole vakiintuneita
parhaita käytäntöjä tai standardoituja prosesseja. Tämä asettaa Yhdistyneelle Yhtiölle lisähaasteita tuotteiden
ja palvelujen kehittämisessä, jotta se voi luoda kestäviä ja toistuvia sekä nopeita käänteitä tai muutoksia
kestäviä tulovirtoja. Lisäksi kokonaisen toimialan digitalisaatiokehitys voi hidastua, mikä voi vähentää
Yhdistyneen Yhtiön palvelujen kysyntää sekä heikentää Yhdistyneen Yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
2.

Yhdistyneen Yhtiöön
finanssipalvelualasta.

liiketoiminta

on

merkittävässä

määrin

riippuvainen

pankki-

ja

Yhdistynyt Yhtiö saa merkittävän osan liikevaihdostaan pankeilta ja muilta finanssitoimialan toimijoilta, ja sen
Finanssipalvelut-liiketoiminta-alue on avaintekijä sen menestykselle ja tulevalle strategialle. EVRY:n
Finanssipalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihto tilikaudella 2018 oli 3 392 miljoonaa Norjan kruunua eli 27
prosenttia EVRY:n koko liikevaihdosta. Samalla jaksolla Tiedon liikevaihto finanssitoimialan asiakkailta oli
377,6 miljoonaa euroa eli noin 24 prosenttia konsernin koko liikevaihdosta. Näin ollen Yhdistyneen Yhtiön
tuleva menestys riippuu merkittävästi sen tuotteiden kysynnästä pankkialalla sekä tuotteiden onnistuneesta
markkinoinnista olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille.
Finanssitoimialan muutokset ovat nostaneet pankkien IT-kustannuksia ja ohjanneet vanhojen IT-järjestelmien
vaihtamista, mikä on lisännyt sen IT-palvelujen kysyntää pankkialalla. Finanssitoimialan keskeisiä
muutosvoimia ovat jatkuva digitalisaatio ja ydinjärjestelmien uusimiset. Myös uusien säädösten
noudattaminen, avoin pankkitoiminta ja reaaliaikaiset maksut ohjaavat toimialalla perusteellisia muutoksia,
jotka voivat korostaa asiakassopimusten sääntelyllistä valvontaa. Jos tämän muutosympäristön vaikutukset
hidastuvat tai muutosten suunta kääntyy, Yhdistyneen Yhtiön finanssipalvelutuotteiden ja -palvelujen kysyntä
voi heikentyä. Lisäksi pankkitoimiala on herkkä taloustilanteen muutoksille ja erittäin altis ennakoimattomille
ulkopuolisille muutoksille, kuten poliittiselle epävakaudelle, kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden häiriöille,
taantumalle, inflaatiolle tai muille epäsuotuisille tapahtumille, jotka voivat johtaa finanssipalveluiden käytön
merkittävään vähenemiseen. Lisäksi pankki- ja finanssitoimialalla on tapahtunut keskittymistä viime vuosina.
Jos jokin Yhdistyneen Yhtiön nykyisistä asiakkaista sulautuu tai yhdistyy yhtiöön, joka käyttää toista ITpalvelujen toimittajaa, Yhdistynyt Yhtiö voi menettää liiketoimintaa tällaiselta asiakkaalta tai menettää
mahdollisuuksia lisäliiketoimintaan, jos se ei onnistu luomaan uusia mahdollisuuksia sulautumisesta tai
yhdistymisestä. Millä tahansa tapahtumalla, joka vähentää finanssipalvelujen käyttöä kuluttajien tai yritysten
keskuudessa, pankkien tai muiden finanssipalveluyhtiöiden kustannusleikkauksilla tai pankkeihin tai muihin
finanssipalveluyrityksiin kohdistuvilla suuremmilla paineilla kehittää, toteuttaa ja ylläpitää omia IT-ratkaisuja
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
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3.

Epäonnistuminen projektien mitoittamisessa
liiketoiminnan menettämiseen tai riitoihin.

ja

hallinnassa

voi

johtaa

lisäkustannuksiin,

Yhdistyneen Yhtiön asiakkaat pyrkivät säännönmukaisesti mitoittamaan projektinsa ja tekniset määrityksensä
yksityiskohtaisesti ennen sopimuksen tekemistä. Tämä korostaa Yhtiön kykyä ymmärtää kunnolla asiakkaiden
tarpeita, liiketoimintaprosesseja ja teknisiä vaatimuksia. Nämä kaikki voivat muuttua asiakkaista itsestään,
asiakkaiden toimialoista, Yhdistyneen Yhtiön toimittajista tai alihankkijoista, sääntelystä tai ITpalvelusektorin nopeasta teknisestä kehityksestä johtuvista syistä. Epäonnistuminen projektien mitoituksessa
ja hallinnassa tai muut epäonnistumiset toimituksissa voivat heikentää niiden kannattavuutta, erityisesti
projektien kustannusylitysten, viivästysten, korjaustöiden, projektin loppuun saattamisen vaatimien
lisäpanostusten, vahingonkorvausvaatimusten tai sopimussakkojen seurauksena. Asiakkaat voivat myös vedota
niin kutsuttuihin väliintulolausekkeisiin, joissa kolmas osapuoli pyydetään suorittamaan työt loppuun
Yhdistyneen Yhtiön kustannuksella, jolloin Yhdistynyt Yhtiö vastaa töiden loppuun saattamisesta aiheutuvista
kustannuksista, jotka voivat olla merkittävästi suuremmat kuin Yhdistyneen Yhtiön arvioimat kustannukset.
Yhdistyneen Yhtiön työsuoritusta koskevat erimielisyydet voivat aiheuttaa riitoja, joihin voi liittyä
oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä. Tällaiset menettelyt voivat johtaa merkittäviin kustannuksiin, vaatia
paljon aikaa ja aiheuttaa Yhtiölle kielteistä julkisuutta. Näillä tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhdistyneen Yhtiön kannattavuuteen.
Projektien hallintaan ja mitoitukseen tai muihin toimituksellisiin haasteisiin liittyvien riskien toteutuminen voi
myös vahingoittaa Yhdistyneen Yhtiön mainetta ja johtaa pisteytyksien laskemiseen yritysvastuuindekseissä
ja auditointipoikkeamiin. Mainetekijä on erityinen tärkeä sellaisten asiakkaiden kehitysprojekteissa, jotka
tarjoavat yhteiskunnalle tärkeitä palveluja, kuten terveydenhuolto-, sosiaaliturva-, pankki-, kuljetus- ja muita
olennaisia palveluja, joihin liittyy enemmän sääntelyä ja julkista valvontaa. Asiakkaiden vaatimusten
täyttämisessä epäonnistumisesta tai laajasti julkisuudessa esillä olevista puutteista tai jopa riidoista aiheutuvat
mainehaitat voivat johtaa liiketoimintatilaisuuksien menettämiseen tulevaisuudessa sekä nykyisiltä että
potentiaalisilta asiakkailta. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen,
tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
4.

Tietyt sopimukset Yhdistyneen Yhtiön asiakkaiden kanssa voidaan irtisanoa lyhyellä irtisanomisajalla.

Useissa Yhdistyneen Yhtiön asiakassopimuksissa on lausekkeita, jotka sallivat sopimuksen irtisanomisen
ilman erityistä syytä (irtisanomismaksua vastaan tai ilman) tai lausekkeita, jotka oikeuttavat asiakkaan
huomattavasti vähentämään voimassa olevan sopimuksen mukaista volyymia. Useissa sopimuksissa on lisäksi
määräysvallan vaihtumista koskevia lausekkeita, joiden mukaan asiakkaan aikeiden muuttuminen tai
määräysvallan vaihtuminen Yhdistyneessä Yhtiössä voi johtaa tällaisten sopimusten irtisanomiseen.
Sopimuksen ennenaikainen irtisanominen voi johtua myös muiden lakisääteisen oikeuksien käyttämisestä,
mukaan lukien irtisanominen erityisestä syystä, tai sopimuksen jatkumisen estävistä olosuhteista, joihin
Yhdistynyt Yhtiö tai Yhdistyneen Yhtiön asiakas ei voi vaikuttaa. Lisäksi noin puolet Tiedon
konsultointityyppisestä liikevaihdosta perustuu lyhytaikaisiin sopimuksiin. Lyhytaikaiset sopimukset
aiheuttavat epävarmuutta siitä, syntyykö asiakassuhteista kestäviä ja toistuvia tulovirtoja, koska asiakkaat
voivat päättää vaihtaa palveluntarjoajaa sopimuskauden päättyessä.
Ennenaikaisen irtisanomisen seurauksena Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan takaisin aktivoituja
menojaan eikä eliminoimaan sopimuksen tukemisen yhteydessä aiheutuneita jatkuvia kustannuksia, kuten
jatkuvat varusteiden ja lisenssien vuokrauskulut. Tietyntyyppisissä asiakastapauksissa, kuten ICT-laitteiden
toimituksissa asiakkaiden käyttöön, asiakkailla voi olla mahdollisuus palauttaa laitteet sopimuksen päättyessä.
Koska näissä tapauksissa laitteet ovat tyypillisesti ulkopuolisen osapuolen rahoittamia, ennenaikainen palautus
voi johtaa rahoituskulujen jatkumiseen, vaikka laitteesta ei enää saada tuloja. Joissakin tapauksissa
Yhdistyneellä Yhtiöllä on ennenaikaisesti palautettuihin laitteisiin liittyvä riski, joka johtuu
väliintulositoumuksista tai tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen puolesta annetusta takuusta.
Väliintulositoumuksiin tai muihin takuujärjestelyihin perustuvat etukäteen palautetut laitteet voivat vaikuttaa
olennaisen haitallisesti projektien katteisiin ja Yhdistyneen Yhtiön taloudelliseen tulokseen.
Jos Yhdistyneen Yhtiön asiakkaat päättävät irtisanoa sopimuksiaan ennenaikaisesti mistä tahansa edellä
kuvatusta syystä, Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan takaisin aktivoituja menojaan, eliminoimaan
sopimuksen tukemisen yhteydessä aiheutuneita jatkuvia kustannuksia tai ylläpitämään käyttöasteensa
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siirtämällä resursseja muihin projekteihin. Lisäksi sovellettavat irtisanomismaksut eivät välttämättä ole
riittäviä kattamaan Yhdistyneen Yhtiön todellista menetystä.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
5.

IT-palvelualalla tavanomaiseen tapaan Yhdistyneen Yhtiön sopimukset sisältävät takuu- ja
hyvityssitoumusehtoja, joissa ei aina ole rahallista ylärajaa.

Normaalin liiketoimintansa puitteissa Yhdistynyt Yhtiö tekee sopimuksia, joissa voidaan tarjota
hyvityssitoumuksia ja takuita vastapuolille. Nämä hyvityssitoumukset ja takuut voivat vaatia Yhdistynyttä
Yhtiötä korvamaan vastapuolille kustannuksia ja menetyksiä, jotka johtuvat useista erinäisistä syistä, kuten
vakuutusten ja sitoumusten rikkomisesta, immateriaalioikeuksien loukkaamisesta tai palvelujen tarjoamisen
johdosta nostettavista kanteista tai oikeudenkäynneistä, joihin vastapuolet joutuvat osallisiksi.
Markkinakäytännön mukaisesti osa näistä hyvityssitoumuksista ja takuista eivät aina sisällä rahallista ylärajaa,
mikä voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Yhdistyneelle Yhtiölle, jos niihin vedotaan. Tieto ja EVRY ovat
myös antaneet tytäryhtiöidensä puolesta niiden toimituksiin liittyviä emoyhtiö- ja pankkivakuuksia. Näihin
vakuuksiin perustuvat velvoitteet siirretään Yhdistyneelle Yhtiölle Täytäntöönpanopäivänä, ja Yhdistynyt
Yhtiö saattaa jatkaa vastaavaa käytäntöä tulevaisuudessa. Tytäryhtiöiden epäonnistuminen sitoumustensa
täyttämisessä voi johtaa siihen, että asiakkaat vaativat emoyhtiöltä näiden vakuuksien täytäntöönpanoa, mikä
voi vaatia lisäpanostuksia tällaisten sitoumusten täyttämiseen ja siten pienentää katteita. Millä tahansa edellä
kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
6.

Yhdistynyt Yhtiö saa merkittävää liikevaihtoa julkiselta sektorilta.

Yhdistynyt Yhtiö saa merkittävää liikevaihtoa julkisen sektorin sopimuksista, jotka on voitettu julkisten
hankintamenettelyjen mukaisissa kilpailutuksissa. Tiedon julkisen sektorin sekä terveydenhuollon ja
hyvinvoinnin toimialaryhmien liikevaihto oli tilikaudella 2018 noin 531 miljoonaa euroa eli noin kolmannes
koko Tieto-konsernin liikevaihdosta vuodelta 20182. Tarjousten laatiminen julkisissa hankintamenettelyissä
aiheuttaa Yhdistyneelle Yhtiölle merkittäviä kustannuksia sekä vaatii johdon aikaa ja resursseja. Lisäksi
julkisten hankintojen luonne ja niihin liittyvä sääntely yleensä rajoittavat Yhdistyneen Yhtiön kykyä neuvotella
tietyistä sopimusehdoista. Tarjouskilpailuja koskevissa tiedonannoissa voidaan asettaa yksityiskohtaisia ja
raskaita vaatimuksia tarjouskilpailun osallistujille, projektin määrittelyille, palvelun laaduille tai
tarjouskilpailun osallistujien sertifikaateille. Näiden vaatimusten täyttämiseen tehtyjä panostuksia ei
välttämättä saada takaisin, jos tarjouskilpailua ei voiteta. Lisäksi epäonnistuminen vaatimusten täyttämisessä
voi estää Yhdistynyttä Yhtiötä osallistumasta tarjouskilpailuihin tai pakottaa Yhdistyneen Yhtiön luopumaan
jo voitetusta tarjouskilpailusta. Tietyt julkisella sektorilla toimivat asiakkaat voivat myös kieltäytyä
hyväksymästä yhdistettyjä palveluja useilta lainkäyttöalueilta tai offshore-maista. Tämän seurauksena
Yhdistyneen Yhtiön pitää mahdollisesti ottaa käyttöön maakohtaisia ratkaisuja, jotka ovat vähemmän
kustannustehokkaita kuin yhdistettyjen tai offshore-toimintojen toimittamat palvelut.
Jos Yhdistynyt Yhtiö ei menesty julkisissa hankintamenettelyissä, joihin se osallistuu, tai se ei pysty
laajentamaan myyntiään julkisella sektorilla toimiville asiakkaille aiotussa määrin, tämä voi rajoittaa
Yhdistyneen Yhtiön kasvumahdollisuuksia ja heikentää sen kannattavuutta. Vaikka Yhdistynyt Yhtiö saisikin
julkisissa hankintamenettelyissä sopimuksia, niihin liittyvät kilpailijoiden valitukset tai muutoksenhaku voivat
aiheuttaa kustannuksia ja viivästyksiä. Lisäksi muutokset julkisen sektorin investointien painopistealueissa
voivat vaatia panostusten kohdistamista uudelleen tai niiden kasvattamista Yhdistyneen Yhtiön osaamisen ja
tarjonnan kehittämisessä, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön kannattavuuteen. Millä
tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen
hintaan.
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F. IT-palvelujen tarjoamiseen liittyviä riskejä
1.

Tietojärjestelmien toimintahäiriöillä tai tietoturvaloukkauksilla voi olla haitallinen vaikutus
Yhdistyneen Yhtiön palveluiden jatkuvuuteen ja ammatilliseen maineeseen.

Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan yhteydessä käsitellään ja säilytetään yhä suurempia määriä julkisella ja
yksityisellä sektorilla toimivien asiakkaiden, liikekumppaneiden ja Yhdistyneen Yhtiön omia luottamuksellisia
tietoja, mukaan lukien terveystietojen kaltaisia arkaluonteisia henkilötietoja.
Ainakin seuraavat tekijät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai kybertuvallisuusloukkauksia Yhdistyneen
Yhtiön tai sen asiakkaiden, alihankkijoiden, liikekumppaneiden, toimittajien tai muiden kolmansien osapuolten
kannalta merkityksellisissä järjestelmissä:


rikolliset hakkerit, haktivistit tai valtioiden tukemat organisaatiot;



tietokonevirukset
teollisuusvakoilu;



Yhdistyneen Yhtiön tuotteita ja palveluja toteuttavien tai käyttävien nykyisten tai aikaisempien
työntekijöiden, asiakkaiden taikka kolmansien osapuolten tahalliset tai tahattomat inhimilliset virheet
tai väärinkäytökset;



ylläpidosta ja päivityksistä johtuvat tekniset virheet;



sähkökatkokset tai -piikit sekä tulvat, tulipalot tai luonnonkatastrofit;



nopeasti haavoittuviksi muuttuvat kriittiset teknologiat, jotka altistavat useita asiakkaita tai palveluja
esimerkiksi haavoittuvuuksille esimerkiksi verkkokomponenteissa, laajasti käytetyissä laitteissa tai
ohjelmistoissa tai tietoturvaratkaisuissa; tai



asiakkaiden luopuminen tarvittavista investoinnista heidän hyväksyessään matalamman suojaustason,
johon liittyy suurempi tieturvaloukkausten riski.

ja

-madot,

palvelunestohyökkäykset,

tietojen

kalasteluyritykset

tai

Toimintahäiriöt ja tietoturvariskit voivat johtaa tietojen ja laitteiden menetykseen, varkauteen, väärinkäyttöön
tai tuhoutumiseen, laitteen tai järjestelmän vikaantumiseen tai Yhdistyneen Yhtiön tai asiakkaiden kaiken
sisäisen IT:n menetykseen sekä johtaa palvelujen tukemis- hallinta- tai kehittämiskyvyn menetykseen. Tällaiset
tapahtumat voivat myös altistaa Yhdistyneen Yhtiön tai sen asiakkaat taikka muut sopimuspuolet mahdollisille
korvausvaatimuksille, oikeudenkäynneille tai viranomaisten toimenpiteille. Lisäksi ne voivat johtaa nykyisten
tai potentiaalisten asiakkaiden tai liiketoimintatilaisuuksien menettämiseen,
arkaluontoisten
viranomaissopimusten menettämiseen tai muihin taloudellisiin menetyksiin, sekä vahingoittaa Yhdistyneen
Yhtiön brändiä.
Yhdistyneen
Yhtiön pitää
myös
mahdollisesti
tehdä
lisäinvestointeja
kyberturvallisuusjärjestelyihinsä tai jopa siirtää tiettyjä toimintoja offshore-kohteista ydinmarkkinoille
Pohjoismaihin. Yhdistyneelle Yhtiölle näistä riskeistä aiheutuvat taloudelliset menetykset kuuluisivat
todennäköisesti vain osittain vakuutusten piiriin. Koska Yhdistynyt Yhtiö on riippuvainen avainasiakkaistaan,
toimittajistaan ja palveluntarjoajistaan, toimintahäiriöillä ja kybertuvallisuusloukkauksilla myös Yhdistyneen
Yhtiön asiakkaiden, alihankkijoiden, liikekumppaneiden, toimittajien ja muiden kolmansien osapuolien
järjestelmissä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneeseen Yhtiöön.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeen hintaan.
2.

Toimintahäiriöillä Yhdistyneen Yhtiön yhdessä tai useammassa toimintalaitoksessa, kuten
datakeskuksissa, joille on vain rajoitetut tai riittämättömät varajärjestelyt, voi olla haitallinen vaikutus
Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan.

Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminta on erittäin riippuvainen tarvittavan ohjelmistoympäristön ja
laiteinfrastruktuureiden toimivuudesta, saatavuudesta ja ylläpidosta. Tietyt Yhdistyneen Yhtiön toiminnot on
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keskitetty yhdessä paikassa sijaitseviin avainkohteisiin, joista datakeskukset ovat liiketoiminnalle kriittisimpiä.
Häiriötilanteissa avainkohteilla voi olla vain rajoitetut tai riittämättömät varajärjestelyt, ja niiden siirtäminen
voi vaatia merkittäviä investointeja ja häiritä palvelun jatkuvuutta lisää. Yhdistyneen Yhtiön avainkohteiden
toimintaa altistuu useille riskeille, kuten sähkö- tai laitevioille, tulipaloille, tulville, äärimmäisille sääilmiöille,
muille luonnonkatastrofeille, työriidoille, rikolliselle toiminnalle tai vandalismille, ja Yhdistyneelle Yhtiöille
näistä riskeistä aiheutuvat taloudelliset menetykset tulisivat todennäköisesti vain osittain katetuksi sen
vakuutusten kautta. Tietojen palauttaminen ja niiden käytön mahdollistaminen toimintakatkoksen jälkeen
varajärjestelyn avulla, jos sellaisia on käytettävissä, voi myös vaatia erittäin kallista ja aikaa vievää manuaalista
työtä, ja tiedot ovat voineet vahingoittua tai kadota kokonaan. Yhdistyneen Yhtiön suunnitteleman,
rakentaman, hallinnoiman tai tukeman tai aikaisemmin hallinnoiman tai tukeman verkon tai
tietokonejärjestelmän toimintahäiriöt voivat johtaa merkittävän vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen
Yhdistyneelle Yhtiölle sekä maineen merkittävään vahingoittumiseen riippumatta siitä, onko Yhdistynyt Yhtiö
vastuussa toimintahäiriöstä. Palveluhäiriöt voivat myös johtaa sopimusvelvoitteiden tai lakisääteisten
vaatimusten rikkomiseen, mukaan lukien asiakkaiden kanssa sovitut laatutasoa koskevat tavoitteet. Mikä
tahansa edellä kuvattu riski voi toteutuessaan johtaa vahingonkorvausvastuuseen, sopimussakkoihin,
sakkoihin, sääntelyviranomaisten toimenpiteisiin tai asiakkaiden menettämiseen. Millä tahansa edellä
kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
3.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä onnistu suojaamaan brändiään ja immateriaalioikeuksiaan kaikissa
olosuhteissa, ja siihen voidaan myös kohdistaa vaatimuksia immateriaalioikeuksien loukkaamisen
perusteella.

Yhdistynyt Yhtiö omistaa ja lisensoi immateriaalioikeuksia asiakkailleen ja sopimuspuolilleen, ja lisäksi se
ostaa lisenssejä kolmansilta osapuolilta ja käyttää niitä liiketoiminnassaan. Jos Yhdistyneen Yhtiön kyky
hyödyntää omia immateriaalioikeuksiaan taikka myydä tai käyttää ratkaisuja, joihin sisältyy väitteen tai
kanteen kohteena olevia ohjelmistoja tai teknologioita heikkenee, Yhdistynyt Yhtiö voi menettää
mahdollisuuksia liikevaihdon tuottamiseen tai Yhdistyneelle Yhtiölle voi aiheutua lisäkustannuksia sen
ratkaisujen muuttamisesta tulevia projekteja varten. Kolmansien osapuolten kieltäytyminen lisensoimasta
komponentteja Yhdistyneelle Yhtiölle tai lisenssien jatkamisesta voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti myös
Yhdistyneen Yhtiön kykyyn tarjota palveluja asiakkailleen tai varmistaa palvelujen jatkuvuus. Lisäksi
Yhdistynyt Yhtiö voi joutua riitoihin oikeuksiensa puolustamisessa tai Yhdistynyttä Yhtiötä vastaan voidaan
nostaa kanteita muiden omistamien immateriaalioikeuksien loukkaamisen perusteella. Eräät Yhdistyneen
Yhtiön sopimukset mahdollistavat sopimuksen arvoa suuremmat korvausvaatimukset immateriaalioikeuksien
loukkaamisesta tai niitä koskevan salassapitovelvoitteen laiminlyönnistä, eikä vastuun ylärajaa ole aina
rajoitettu. Immateriaalioikeuksia koskevat vaatimukset tai oikeudenkäynnit voivat viedä paljon aikaa ja
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Yhdistyneelle Yhtiölle, vahingoittaa Yhdistyneen Yhtiön mainetta, vaatia
Yhdistynyttä Yhtiötä tekemään lisää rojalti- tai lisensointijärjestelyjä tai estää Yhdistynyttä Yhtiötä tarjoamasta
joitakin ratkaisuja tai palveluja.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeen hintaan.
4.

Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminta on riippuvainen sen suhteista toimittajiin ja muihin kolmansiin
osapuoliin sekä näiden tarjoamien palveluiden laadusta.

Yhdistyneen Yhtiön kyky tarjota palveluja on riippuvainen siitä, että Yhdistyneen Yhtiön toimittajat täyttävät
Yhdistyneen Yhtiön ja sen asiakkaiden odotukset liittyen tuotteiden ja palvelujen määrittelyihin, laatuun,
ajoitukseen ja kustannustehokkuuteen. Jos yksi tai useampi Yhdistyneen Yhtiön keskeinen
teknologiakumppani, alihankkija tai toimittaja muuttaa odottamattomasti ja olennaisella tavalla Yhdistyneen
Yhtiön käyttämien tuotteiden, palvelujen, teknologioiden tai ohjelmistojen sisältöä, lopettavat kokonaan niiden
tarjoamisen tai eivät enää tarjoa niitä kohtuulliseen hintaan, Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan
mahdollisia korvaavia ratkaisuja kohtuullisessa ajassa, ilman lisäkustannuksia tai ollenkaan. Jos Yhdistynyt
Yhtiö ei onnistu ylläpitämään suhteita palveluntarjoajiin, se ei välttämättä saa sopivia osapuolia
yhteistyösopimuksiinsa, mikä voi vähentää Yhdistyneen Yhtiön palvelujen kysyntää.
Yhdistyneen Yhtiön voi olla pakko vaihtaa yksi tai useampi teknologiakumppaninsa, alihankkijansa tai
toimittajansa niiden toiminnassa esiintyvien puutteiden takia. Korvaavan toimituksen järjestäminen toisen

56
W/9281703/v17

toimittajan kanssa voi aiheuttaa lisäkustannuksia, millä voi olla epäedullisia vaikutuksia projektien
kannattavuuteen sekä Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Joissakin tapauksissa toimittaja
voi olla taloudellisesti kykenemätön korvaamaan tekemiään virheitä, jolloin Yhdistynyt Yhtiö saattaa olla
vastuussa menetyksistä ilman, että se voi saada korvausta toimittajalta. Lisäksi joissakin projekteissa
Yhdistyneen Yhtiön voidaan katsoa olevan yleisesti vastuussa toimittajiensa aiheuttamista virheistä, vaikka
Yhdistynyt Yhtiö olisi täyttänyt kaikki toimittajien tai niiden työntekijöiden tekemän työn valvontaan liittyvät
velvoitteensa. Tämän seurauksena Yhdistynyt Yhtiö voidaan sulkea pois projekteista tai työtilauksista, ja sille
voidaan esittää korvausvaatimuksia, jotka perustuvat virheisiin tai puutteisiin töiden suunnittelussa,
järjestämisessä tai laadussa. Lisäksi toimittajien toimenpiteet tai laiminlyönnit voivat vahingoittaa Yhdistyneen
Yhtiön mainetta.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
5.

EVRY on ulkoistanut IBM-sopimuksen perusteella tiettyjä toimintoja IBM:lle. IBM:n mahdollinen
epäonnistuminen sopimusvelvoitteidensa täyttämisessä voi vaikuttaa Yhdistyneen Yhtiön kykyyn täyttää
omat velvoitteensa suhteessa asiakkaisiinsa sekä altistaa Yhdistyneen Yhtiön korvausvastuille suhteessa
asiakkaisiin.

Lokakuussa 2015 EVRY solmi 10 vuoden mittaisen ulkoistetun sopimusjärjestelyn IBM Services AS:n ja IBM
AS:n (yhdessä “IBM”) kanssa ilman yksinoikeutta. Järjestely koostuu resurssien siirtämissopimuksista,
puitesopimuksesta sekä paikallisten palveluiden sopimuksista, jotka sääntelevät IBM:n tarjoamia palveluja
(yhdessä “IBM-sopimus”). EVRY on ulkoistanut IBM-sopimuksen perusteella EVRY:n monille suurille ja
pk-asiakkaille tarjottavia mainframe- ja mid-range-perustoimintoja sekä tietokanta- ja sovellustoimintoja
IBM:lle sekä siirtänyt sopimuksella yli 1 000 kokoaikaista työntekijää (FTE) IBM:lle. Vaikka EVRY on
edelleen vastuussa kaikista asiakassuhteistaan sekä asiakasrajapinnassa olevista toiminnoista ja suuremman
lisäarvon palveluista, kuten sovelluskerroksen hallinnasta, EVRY on olennaisen riippuvainen IBM:stä näiden
mainframe- ja mid-range-toimintojen sekä tietokanta- ja sovellustoimintojen toimittamisesta asiakkailleen
IBM-sopimuksen perusteella. Näin ollen EVRY:n kyky palvella asiakkaitaan sekä toimittaa palvelujaan ja
ratkaisujaan täsmällisesti ja kustannustehokkaasti riippuu olennaisesti IBM:n kyvystä täyttää velvoitteensa ja
toimittaa tuotteensa täsmällisesti sekä sopimusvelvoitteiden ja projektivaatimusten mukaisesti. Tämä riippuu
myös EVRY:n kyvystä valvoa tehokkaasti IBM:n toimintaa. IBM:n epäonnistuminen tuotteidensa ja
palvelujensa toimittamisessa sekä velvoitteidensa muussa täyttämisessä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Yhdistyneen Yhtiön kykyyn täyttää omat velvoitteensa asiakkailleen ja altistaa Yhdistyneen Yhtiön muille
vastuille. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen, taloudelliseen asemaan, rahavirtoihin ja/tai tulevaisuudennäkymiin.
EVRY on tällä hetkellä vastuussa asiakkailleen IBM:n IBM-sopimuksen perusteella toimittamien tuotteiden ja
palvelujen täsmällisistä ja osaavista toimituksista ja toiminnasta. Vaikka IBM-sopimus kattaa tällä hetkellä
palvelut olemassa oleville asiakkaille, Yhdistynyt Yhtiö on riippuvainen yhteistyöstä IBM:n kanssa
tarjouksissa olemassa oleville tai uusilla asiakkaille siinä määrin kuin tällaiset tarjoukset vaativat muutoksia
IBM-sopimuksen nykyiseen laajuuteen. IBM-sopimus sisältää useita ketjutettuja velvoitteita EVRY:n
suurimmille asiakkaille IBM:ltä alihankituissa palveluissa, ja Yhdistynyt Yhtiö pystyy efektiivisesti siirtämään
eteenpäin riskin, joka koskee IBM:n suoritusvirheistä aiheutuvaa korvausvastuuta asiakkaita kohtaan. Tästä on
kuitenkin poikkeuksia ja Yhdistynyt Yhtiö voi altistua suhteessa asiakkaisiinsa vastuille, joita ei ole otettu
riittävästi huomioon IBM-sopimukseen perustuvissa IBM:n ketjutetuissa velvoitteissa. Lisäksi vaikka
Yhdistynyt Yhtiö on sopinut ketjutetuista velvoitteista IBM-sopimuksessa, tämä ei välttämättä poista
Yhdistyneen Yhtiön korvausvastuuriskejä. Esimerkiksi IBM:n mahdollisten vahingonkorvausten tai sakkojen
määrälle on voitu asettaa yläraja tai niitä on muutoin voitu rajoittaa alemmalle tasolle kuin mistä Yhdistynyt
Yhtiö on vastuussa EVRY:n nykyisille asiakkaille, ja siten Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty kattamaan
kaikkia menetyksiään IBM:ltä saatavilla korvauksilla (mukaan lukien IBM:n konkurssin seurauksena) ja/tai
ketjutettuja vastuita koskevia sopimusehtoja ei välttämättä tulkita Yhdistyneen Yhtiön kannalta suotuisalla
tavalla.
IBM-sopimuksen sopimuskausi päättyy vuonna 2025, ja EVRY:llä on optio jatkaa sopimusta kahden ja yhden
vuoden peräkkäisillä jaksoilla. Sopimuksen ehdot eivät välttämättä osoittaudu kilpailukykyisiksi
tulevaisuudessa tai Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty jatkamaan sopimusta kilpailukykyisin ehdoin.
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IBM Services AS esitti EVRY Norge AS:lle 19.6.2019 ilmoituksen välimiesmenettelystä kertoen, että sopimus
ei ole tasapuolinen ja että välimiesten tulee tarkistaa sitä. EVRY tarkastelee asiaa tällä hetkellä oikeudellisten
neuvonantajiensa kanssa. Muutokset sopimukseen voivat nostaa kustannuksia tai johtaa muihin ehtoihin, jotka
ovat nykyisessä muodossaan olevaan sopimukseen verrattuna vähemmän suotuisia Yhdistyneelle Yhtiölle.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
G. Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä
1.

Avainasemassa olevien johtohenkilöiden tai työntekijöiden menettämisellä tai epäonnistumisella
uusien osaajien rekrytoinnissa voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan.

Teknologian nopea kehitys IT-palvelualalla luo jatkuvan tarpeen uudelle osaamiselle ja taidoille, kuten syvälle
ymmärrykselle IT-asioista ja viimeisimmistä teknologioista sekä eri toimialojen ja asiakkaiden nimenomaisten
IT-palvelutarpeiden ymmärtämiselle. Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tuleva kasvu ja kannattavuus
riippuvat onnistuneesta pätevien avainhenkilöiden palkkauksesta ja sitouttamisesta sekä Yhdistyneen Yhtiön
kyvystä rekrytoida riittävä määrä koulutettuja ja osaavia henkilöitä, joista Yhdistynyt Yhtiö kilpailee
asiakkaidensa, toimittajiensa, alihankkijoidensa ja kilpailijoidensa kanssa.
Yhdistyneen Yhtiön pitää panostaa voimakkaasti tarvittavat taidot ja asiantuntemuksen omaavien henkilöiden
rekrytoimiseen sekä nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen. Jos Yhdistynyt Yhtiö
ei onnistu rekrytoimaan uusia päteviä työntekijöitä, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti Yhdistyneen Yhtiön
kannattavuuteen. Myös rekrytoinnit Yhdistyneen Yhtiön yksittäisiin liiketoimintoihin voivat vaikuttaa
kannattavuuteen, jos ne eivät ole oikeassa suhteessa asiakkaiden nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ja
liiketoimintavalikoiman kiihtyvään muutokseen, koska tämä voi johtaa optimaalista heikompiin käyttöasteisiin
joissakin liiketoiminnoissa ja osaavien työntekijöiden liian pieneen määrään toisissa liiketoiminnoissa.
Rekrytoinnin ja osaamisen uudistamisen lisäksi Yhdistyneen Yhtiön on panostettava avainhenkilöidensä
sitouttamiseen, mukaan lukien offshore-toiminnan ja toimituskeskusten johto ja avainhenkilöt. Näiden
henkilöiden korvaaminen voi olla kallista tai viedä paljon aikaa tai häiritä Yhdistyneen Yhtiön normaalia
toimintaa. Henkilöstön suuri vaihtuvuus voi myös aiheuttaa asiakasprojekteissa viivästyksiä tai laatuvikoja,
jotka voivat johtaa sopimussakkoihin tai asiakkaiden menettämiseen tai vahingoittaa Yhdistyneen Yhtiön
mainetta. Epäonnistumisella johtajien tai avainhenkilöiden sitouttamisessa, uusien osaajien rekrytoinnissa tai
Yhdistyneen Yhtiön palvelussa olevien ammattilaisten osaamisen kehittämisessä tai uudistamisessa voi olla
negatiivinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön suorituskykyyn, toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen tai
Yhdistyneen Yhtiön strategian toteuttamiseen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
2.

Työntekijöihin liittyvien kulujen kasvaminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhdistyneen Yhtiön
kannattavuuteen.

Henkilöstöön liittyvät kulut olivat sekä Tiedon että EVRY:n suurin kuluerä 31.12.2018 päättyneellä
tilikaudella. Markkinoiden nopeat muutokset ovat myös lisänneet erinäisten taitojen kysyntää, mikä on
väliaikaisesti nostanut kustannusinflaatiopaineita Pohjoismaiden markkinoilla. Palkkainflaatio on vaikuttanut
sekä Tiedon että EVRY:n liikevoittoon viime vuosina, ja tämän odotetaan jatkuvan vuonna 2019. Tiedon osalta
tämän odotetaan olevan yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2019. Palkkainflaation kasvun riski on erityisen
merkittävä Intiassa, jossa Yhdistyneellä Yhtiöllä on tärkeitä offshore-toimintoja. IT-alan palkat ovat viime
aikoina nousseet Intiassa, koska sinne on tullut useita suuria monikansallisia yhtiöitä ja alueella esiintyy
muitakin kilpailupaineita.
Pysyäkseen kilpailukykyisenä suhteessa muihin IT-palvelualan työnantajiin työntekijöiden houkuttelussa ja
sitouttamisessa Yhdistyneen Yhtiön pitää kasvattaa liiketoimintaansa, ja ylläpitääkseen ja mukauttaakseen
työntekijöiltään vaadittavaa osaamispohjaa Yhdistyneen Yhtiön on mahdollisesti panostettava entistä
enemmän työntekijöiden rekrytointiin, koulutukseen ja sitouttamiseen. Yhdistyneen Yhtiön kilpailijat saattavat
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tarjota houkuttelevampia kannustimia, joihin Yhdistyneen Yhtiön pitää vastata. Tämä voi nostaa Yhdistyneen
Yhtiön kustannuksia ja vaikuttaa haitallisesti kannattavuuteen. Yhdistyneellä Yhtiöllä voi tiettyinä ajankohtina
olla myös enemmän työntekijöitä kuin se tarvitse tietyillä osaamisalueilla tai maantieteellisillä alueilla, mikä
voi vaikuttaa haitallisesti sen kannattavuuteen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen
hintaan.
3.

Yhdistynyt Yhtiö altistuu epäedullisten henkilöstösuhteiden tai työriitojen riskille erityisesti
Sulautumisen yhteydessä mahdollisesti toteutettavien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tai muutoin.

Vaikka Yhdistynyt Yhtiö uskoo, että sillä on hyvät suhteet henkilöstöönsä ja ammattiliittoihin, Sulautumiseen
liittyvässä muutoksenhallinnassa epäonnistuminen voi johtaa häiriöihin Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnassa.
Jos henkilöstövähennyksiä koskevat keskustelut tulevat ajankohtaisiksi tulevaisuudessa, tämä voi aiheuttaa
huolia ja levottomuutta henkilöstön keskuudessa. Mahdollisiin suunnitelmiin kehittää tai järjestää uudelleen
Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tiettyjä osia sovellettaisiin kansallisia yhteistoimintavelvoitteita, jotka
voivat vaikuttaa tietyssä määrin Yhdistyneen Yhtiön kykyyn toteuttaa uudelleenjärjestelyjä liiketoiminnassaan
tai organisaatiossaan tai voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi henkilöstön keskuudestaan valitsemien
neljän (4) hallituksen jäsenen allokointi ja jäsenten nimittäminen Yhdistyneen Yhtiön hallitukseen voivat
aiheuttaa tyytymättömyyttä niissä ammattiliitoissa ja henkilöstöryhmissä, joiden vaikutusvallan voitaisiin
katsoa heikentyvän Sulautumisen jälkeen. Henkilöstön mahdollisella tyytymättömyydellä voisi olla haitallisia
vaikutuksia Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan esimerkiksi työskentelyn hidastamisen seurauksena.
Suurin osa Yhdistyneen Yhtiön työntekijöistä sen ydinmarkkinoilla Pohjoismaissa on ammattiliittojen
edustamia, ja he kuuluvat useiden työehtosopimusten piiriin, joista osaa sovelletaan suureen määrään
Yhdistyneen Yhtiön työntekijöitä ja jotka tyypillisesti neuvotellaan uudelleen lähitulevaisuudessa.
Työehtosopimusneuvottelut voivat johtaa palkkainflaatioon tai muutoin kasvattaa Yhdistyneen Yhtiön
henkilöstöön liittyviä kustannuksia. Toisaalta jos Yhdistynyttä Yhtiötä ja muita toimialan työnantajia edustavat
työnantajajärjestöt eivät onnistu neuvottelemaan uudelleen työehtosopimuksista niiden voimassaolon
päättyessä, tämä kasvattaa työriitojen, kuten lakkojen ja muiden työtaistelutoimenpiteiden riskiä. Nämä voivat
aiheuttaa keskeytyksiä tai häiriöitä Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnassa. Lisäksi Yhdistyneen Yhtiön on
tiedotettava ammattiliittojen tai työpaikkaneuvostojen edustajille ja keskusteltava niiden kanssa
liiketoimintansa tiettyjen näkökulmien hallinnasta, kehittämisestä tai uudelleenjärjestelystä sekä pyydettävä
mahdollisesti tähän liittyvää suostumusta tai mielipidettä, mikä voi heikentää Yhdistyneen Yhtiön kykyä
toteuttaa uudelleenjärjestelyjä liiketoiminnassaan ja organisaatiossa tai aiheuttaa lisäkustannuksia.
Myös Yhdistyneen Yhtiön asiakkaat ja toimittajat voivat kohdata omassa toiminnassaan työriitoja tai
työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat johtaa projektien viivästyksiin ja kustannusylityksiin. Tämä voi kasvattaa
Yhdistyneen Yhtiön kustannuksia ja vaikuttaa negatiivisesti sen kannattavuuteen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
H. Oikeudellisia ja sääntelyn noudattamiseen liittyviä riskejä;
1.

Yhdistyneen Yhtiön tulee noudattaa ankaraa tietosuojaa sekä yksityisyyttä koskevaa sääntelyä, minkä
johdosta se voi joutua viranomaistoimien tai rangaistusten kohteeksi.

Yhdistynyt Yhtiö kerää, tallentaa ja käyttää suuria määriä tietosuojalakien suojaamia tietoja, minkä
seurauksena asiakkaita, henkilöstöä ja yhtiötä koskevien tietojen suojaaminen on kriittistä Yhdistyneen Yhtiön
kannalta. Yhdistyneeseen Yhtiöön ja sen asiakkaisiin sovelletaan kasvavia tietosuojavaatimuksia, mukaan
lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/79, GDPR). Myös offshore-maissa saatetaan säätää
esimerkiksi terrorismin tai rikollisuuden torjuntaa koskevia säädöksiä tai määräyksiä, jotka edellyttävät
paikallisten viranomaisten pääsyä tietoihin tai vaativat kyseissä maassa olevien asiakkaiden tietojen
tallentamista paikallisesti. Tämä voi johtaa ristiriitaan paikallisten säädösten ja GDPR:ään perustuvien
velvollisuuksien välillä, sekä mahdollisesti lainsäädännön tai sopimusten rikkomiseen.
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GDPR:n mukaan kansallisella tietosiojaviranomaisella on valtuudet ryhtyä korjaustoimiin, kuten kieltää
tietojen käsittely väliaikaisesti tai pysyvästi, ja määrätä hallinnollisia sakkoja GDPR:n rikkomisesta enintään
20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yhtiön maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Yhdistynyt Yhtiö on
rekisterinpitäjänä yleisesti vastuussa tietoturvaloukkauksista Yhdistyneen Yhtiön tietokannoissa tai
henkilötietojen käsittelyssä, tietosuojalakien rikkomisesta Yhdistyneen Yhtiön tai sen kumppaneiden sekä
itsenäisten ja ulkopolisten toimittajien toiminnassa sekä asiakastietojen vuotamisesta. Tällä hetkellä Tieto on
Ruotsissa joulukuussa 2018 tapahtunutta tietoturvatapahtumaa koskevan tutkimuksen kohteena. GDPR:n tai
muiden tietosuojalakien rikkomiseen liittyy merkittävien sakkojen ja liiketoimintojen uudelleen suunnittelun
ja uudistamisen aiheuttamien kustannusten riski, eivätkä Yhdistyneen Yhtiön vakuutukset välttämättä kata
kaikkia GDPR:n tai muiden tietosuojalakien rikkomisesta aiheutuvia menetyksiä. Mikä tahansa GDPR:n
vastainen toiminta voi vaikuttaa haitallisesti Yhdistyneen Yhtiön maineeseen sen asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien keskuudessa. Henkilötietolakien ja asiakassopimusten velvoitteiden noudattamatta jättäminen
sisältää myös sopimuksiin perustuvien vaatimusten riskin, mikä voi sisältää vahingonkorvausvaatimuksia
asiakkaille määrättyjen sakkojen johdosta, jotka Yhdistynyt Yhtiö olisi väitetysti aiheuttanut
sopimusrikkomuksellaan.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeen hintaan.
2.

Yhdistyneen Yhtiön toimintaan usealla lainkäyttöalueella liittyy sääntelyn noudattamista koskevia
riskejä.

Yhdistyneen Yhtiön on noudatettava monenlaisia sekä Euroopan että kansallisella tasolla (mukaan lukien
offshore-maat) säädettyjä lakeja ja muita säädöksiä, jotka koskevat esimerkiksi tietosuojaa, julkisia hankintoja,
korruption ja lahjonnan torjuntaa, kilpailuolosuhteisiin liittyviä rajoituksia, terveyttä ja turvallisuutta,
ympäristöasioita, työvoiman käyttöä sekä arvopaperimarkkinoita, elinkeinotoimintaa ja verotusta. Suuri osa
Yhdistyneen Yhtiön asiakkaista toimii sellaisilla toimialoilla, joihin sovelletaan erittäin monimutkaista ja usein
muuttuvaa sääntelyä, kuten finanssitoimialalla ja julkisella sektorilla, mikä asettaa lisävaatimuksia säädösten
noudattamiselle. Tällaiset vaatimukset voivat myös vaihdella paljon eri maissa ja johtaa vaikeasti
yhteensovitettaviin tai jopa ristiriitaisiin velvoitteisiin.
Muutokset lainsäädäntökehyksessä, nopeat muutokset vakiintuneissa tulkinnoissa tai valtionhallinnon tai
muiden sääntelyviranomaisten käytännöissä taikka asemaan tai lupaan perustuvien etuuksien menettäminen
voivat vaatia Yhdistynyttä Yhtiötä mukauttamaan liiketoimintaansa, suunnittelemaan uudelleen tai
uudistamaan olemassa olevia palvelujaan tai tuotteitaan, tarkistamaan strategiaansa tai käyttämään lisää
resursseja säädösten noudattamisen varmistamiseen. Lisäksi normaalin liiketoimintansa yhteydessä Yhdistynyt
Yhtiö voi joutua osalliseksi oikeudenkäynteihin, jotka liittyvät edellä mainittuihin sääntelyaloihin tai
asiakkaisiin, toimittajiin tai muihin sopimuspuoliin. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi vaikuttaa negatiivisesti
Yhdistyneen Yhtiön tulokseen, kasvattaa sen kustannuksia tai hidastaa sen liiketoiminnan kehittämistä tai jopa
keskeyttää sen kokonaan.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen
hintaan.
3.

Yhdistyneeseen Yhtiöön voidaan kohdistaa kauppapakotteita.

Yhdistynyt Yhtiö toimii tietyillä toimialoillaan maailmanlaajuisesti, ja se voi harjoittaa liiketoimintaa tietyissä
maissa tai sellaisten vastapuolien kanssa, joille on asetettu pakotteita. Yhdistyneellä Yhtiöllä on toimintaa
Venäjällä, jossa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yksikkö Office of Foreign Assets Control (OFAC) on
asettanut pakotteita tietyille liiketoimintaa harjoittaville oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille. OFACpakotteita voidaan soveltaa myös Yhdistyneeseen Yhtiöön esimerkiksi sen rahoitussopimuksien tai
Yhdysvalloissa sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta. Yhdistyneen Yhtiön on myös noudatettava vientirajoituksia
ja kauppasääntelyä. Vientirajoitukset vaikuttavat myös ohjelmistotuotteisiin, ja Yhdistyneen Yhtiön tai
loppuasiakkaan tiettyihin maihin tekemät toimitukset voivat johtaa pakotteisiin tai sanktioihin. Tällaiset
velvoitteet vaativat Yhdistynyttä Yhtiötä valvomaan ja havaitsemaan, sisältävätkö toimitukset asiakkaille
tiettyjä kiellettyjä kaksikäyttötuotteita tai komponentteja, jotka soveltuvat sekä siviili- että sotilaskäyttöön.
Rajoitettujen tuotteiden toimittaminen tiettyihin maihin edellyttää vientilupaa tai se voi olla kokonaan
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kiellettyä. IT-palveluntarjoajat käyttävät laajamittaisesti Yhdysvalloista peräisin olevia ohjelmistoja. Tämä
altistaa Yhdistyneen Yhtiön erityisesti yhdysvaltalaisille ohjelmistoja koskeville pakotteille.
Kaikkien vientirajoitusten, sanktioiden, kauppasaartojen tai muiden taloudellisten tai kaupan rajoitusten
noudattamisen varmistaminen voi olla vaikeaa tai kallista, ja Yhdistynyt Yhtiö voi joutua viranomaisten ja
sopimuspuolten tutkimusten tai vaatimusten kohteeksi. Pakotteiden laajentamisella ja mahdollisilla kaupan
rajoituksilla, kuten uusien maiden tai henkilöiden asettaminen pakotteiden kohteeksi, tai taloudellisen tai
poliittisen epävakauden aiheuttama talouden hidastumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön
liiketoimintaan. Mikä tahansa edellä kuvattu riski voi toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Yhdistyneen Yhtiön kykyyn harjoittaa tai laajentaa liiketoimintaansa tietyillä alueilla, pienentää sen voittoja
taloudellisten sanktioiden seurauksena sekä aiheuttaa kielteistä julkisuutta, joka voi vahingoittaa vakavasti
Yhdistyneen Yhtiön ammatillista mainetta.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
I.

Verotukseen liittyviä riskejä

1.

Muutokset nykyisissä arvonlisäverotusta koskevissa poikkeuksissa Norjassa voivat kasvattaa
Yhdistyneen Yhtiön verovelvoitteita.

Tietyt EVRY:n Finanssipalvelut-liiketoiminta-alueen tarjoamat palvelut on vapautettu Norjan arvonlisäverosta
(“ALV”) finanssipalveluja koskevalla ALV-poikkeuksella. Muutokset tätä koskevassa lainsäädännössä tai
muutokset sen tulkinnassa voivat johtaa poikkeuksen menettämiseen. Lisäksi Norjassa tuli 1.1.2017 voimaan
uusi finanssivero, joka koostuu kahdesta elementistä: (i) erillinen 5 prosentin vero palkkakustannuksille ja (ii)
kiinteä 25 prosentin yhteisövero voitoista yleisen 22 prosentin yhteisöveron sijasta. Tätä finanssiveroa ei tällä
hetkellä sovelleta EVRY:yn tiettyjen saatavilla olevien poikkeusten perusteella, mutta muutokset tässä
lainsäädännössä, sen tulkinnassa tai EVRY:n liiketoiminnan luonteessa voivat johtaa siihen, ettei tämä
poikkeus ole enää saatavilla. Siinä määrin kuin näitä veroja aletaan soveltaa Yhdistyneeseen Yhtiöön eikä
Yhdistynyt Yhtiö pysty siirtämään lisäkustannuksia asiakkailleen tai kustannukset vaikuttavat Yhdistyneen
Yhtiön palvelujen ja ratkaisujen kysyntään asiakkaiden keskuudessa, tällä voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneelle Yhtiölle.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
2.

Yhdistyneen Yhtiön verosaamiset tai -velat voivat poiketa olennaisesti arvioista tai odotuksista.

Arvioidessaan Yhdistyneen Yhtiön tuloveroja Yhdistyneen Yhtiön johto määrittää tilinpäätöksen
laadintaperiaatteiden perusteella sellaiset tuloveropositiot, jotka toimivaltaiset veroviranomaiset
todennäköisesti hyväksyvät. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Yhdistyneen Yhtiön verosaamiset
tai -velat eivät poikkeaisi olennaisesti Yhdistyneen Yhtiön arvioista tai odotuksista. Yhdistyneen Yhtiön
liiketoimintaan sovellettava verolainsäädäntö ja muut säädökset sekä niiden tulkinnat muuttuvat jatkuvasti.
Lisäksi verosaamiset ja -velat riippuvat tulevaisuudessa tekijöistä, jotka ovat luonteeltaan epävarmoja ja voivat
muuttua, kuten tuleva tulos, tulevat verokannat ja odotettu liiketoimintajakauma eri maissa, joissa Yhdistynyt
yhtiö toimii. Yhdistyneen Yhtiön nettotulos voi laskea, jos jotkut paikalliset viranomaiset pienentävät tai
peruvat veroetuuksia tai muita kannustumia, joita ne tarjoavat Yhdistyneelle Yhtiölle, tai kun Yhdistyneen
Yhtiön verohuojennusjaksot päättyvät tai perutaan. Tieto on esimerkiksi hyötynyt tietyistä verokannustimista,
joita tarjotaan eräässä maassa ohjelmistojen vientiin tietyistä ohjelmistoteknologiapuistoista, ja Yhdistetty
yhtiö voi jatkossakin hyötyä tietyistä toimitiloja koskevista verokannustimista.
Lisäksi toimivaltaiset veroviranomaiset tarkastavat säännönmukaisesti Yhdistyneen Yhtiön veroilmoitukset.
Veroviranomaiset määrittävät maksettavaksi tulevien verojen tai verosaamisten todellisen määrän, tulevat
verosaamiset tai -velat sekä tuloverot, jotka Yhdistynyt Yhtiö voi esittää lopullisessa kirjanpidossaan. Nämä
määritykset voivat tulla lopullisiksi ja Yhtiötä sitoviksi. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön nettotulokseen tai rahavirtaan sen liiketoimintaan ja kannattavuuteen
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kohdistuvan vaikutuksen kautta, verohyvitysten saatavuuteen, Yhdistyneen Yhtiön tarjoamien palveluiden
kustannuksiin sekä tappioiden verovähennyskelpoisuuteen Yhdistyneen Yhtiön kehittäessä kansainvälisiä
valmiuksiaan palvelujen toimituksessa. Odottamattomia kustannuksia voi aiheutua myös valtioiden
protektionistisista politiikoista, joiden seurauksena tehtäisiin äkillisiä muutoksia offshore-maissa toimiviin
ulkomaisiin yhtiöihin sovellettaviin verolakeihin tai niiden tulkintoihin, jotka olisivat haitallista Yhdistyneelle
Yhtiölle. Tällainen politiikka voi johtaa veroviranomaisten ristiriitaisiin tulkintoihin eri lainkäyttöalueilla,
kasvattaa päällekkäisen tuloverotuksen riskiä sekä aiheuttaa mahdollisia Yhdistyneen Yhtiön tai sen
tytäryhteisöjen oikeita verovelvoitteita koskevia kalliita oikeusriitoja viranomaisten kanssa. Tästä seuraavasta
Yhdistyneen Yhtiön verovelvoitteiden kasvamisesta voisi aiheutua olennaisen haitallisia vaikutuksia
Yhdistyneen Yhtiön merkittäville offshore-toiminnoille, joka puolestaan voisi johtaa liiketoiminnan tuloksen
pienenemiseen konsernitasolla.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
3.

Yhdistyneen
Yhtiön
verovelvoitteita
siirtohinnoittelusäädösten perusteella.

voidaan

muuttaa

tai

määritellä

uudelleen

Yhdistynyt Yhtiö toimii maissa, joissa Yhdistyneeseen Yhtiöön sovelletaan siirtohinnoittelua koskevia ja muita
verotukseen liittyviä säädöksiä, ja epäonnistumisella niiden noudattamisessa voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneen Yhtiön kannattavuuteen. Siirtohinnoittelua koskevien säädösten mukaan yhtiöiden on
toteutettava konsernin sisäiset liiketoimet markkinaehtoisesti ja esitettävä tästä riittävä dokumentaatio eri
maissa sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Yhdistynyt Yhtiö toteuttaa konsernin sisäisiä liiketoimia eri maissa
sijaitsevien segmenttien välillä. Siksi Yhdistynyt Yhtiö voi altistua siirtohinnoitteluun liittyville riskeille, koska
viranomaiset voivat kyseenalaistaa siirtohinnoittelua koskevien sääntöjen noudattamisen Yhdistyneen Yhtiön
liiketoiminnassa. Yhdistynyt Yhtiö on ollut ja voi tulevaisuudessa olla verotarkastusten ja hallinnollisten
tutkimusten kohteena, ja Yhdistyneen Yhtiön verovelvollisuutta voidaan tarkistaa toimivaltaisten
viranomaisten tekemien tarkastusten tai tutkimusten perusteella. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, ettei
Yhdistyneelle Yhtiölle tehdä uusia verotuspäätöksiä tulevaisuudessa tai että tällaisia päätöksiä kumottaisiin.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
J.

Rahoitusriskejä

1.

Yhdistynyt Yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluista johtuville translaatio- ja transaktioriskeille.

Yhdistynyt Yhtiö altistuu valuuttariskeille, jotka liittyvät pääasiassa Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Tšekin
korunan, Intian rupian, Puolan zlotyn ja Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssien vaihteluun suhteessa euroon,
joka on Yhdistyneen Yhtiön raportointivaluutta. Tämä alistaa Yhdistyneen Yhtiön sekä translaatio- että
transaktioriskeille. Translaatioriski johtuu Yhdistyneen Yhtiön pääomasijoituksista ulkomaisiin yksiköihin ja
niiden jakamattomista voittovaroista, koska ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet muunnetaan
Yhdistyneen Yhtiön toimintavaluuttaan. Riskipositioon sisältyvät tytäryhtiöiden hankintahinta, osakepääoma
sekä sidottu ja vapaa oma pääoma euroalueen ulkopuolisissa maissa sekä tällaisten tytäryhtiöiden
liiketoiminnan tulos. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa haitallisesti myös euroalueen ulkopuolella olevien
toimintojen palkkakustannuksiin ja yleiseen kilpailukykyyn, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
konsernitason voittoon. Transaktioriski johtuu liiketoimintaan ja rahoitukseen liittyvistä transaktioista, jotka
tehdään ulkomaanvaluutoissa. Taustalla olevaan riskipositioon sisältyy rahoituseriä, kuten operatiivisten
yhtiöiden ulkomaanvaluutoissa olevat myyntisaamiset ja ostovelat, sisäisen rahoituksen ja
ulkomaanvaluutoissa olevien pankkitilien saldot sekä arvioidut rahavirrat, kuten vahvistetut osto- ja
myyntisopimukset. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen
vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen,
tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
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2.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai lainkaan eikä se välttämättä
pysty täyttämään rahoitusjärjestelyihinsä perustuvia velvoitteitaan.

Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan kehitys vaikuttaa Yhdistyneen Yhtiön saatavilla olevan rahoituksen
ehtoihin. Vaikka Tieto on saanut rahoitussitoumuksen Sulautumista varten, Uusi Rahoitus sisältää bridgelainajärjestelyn, joka erääntyy 12 kuukauden kuluttua rahoitussopimuksen allekirjoittamisesta ja jossa on optio
kuuden kuukauden jatkolle. Jos Yhdistyneen Yhtiön rahavirrat eivät kehity odotusten mukaisesti, se ei
välttämättä pystyy saamaan bridge-lainan korvaamiseen tarvittavaa rahoitusta hintaan, joka on kilpailukyinen
suhteessa nykyiseen tasoon. Tämä voi kasvattaa rahoituskuluja, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhdistyneen Yhtiön tulokseen.
Myös finanssimarkkinoiden poikkeukselliset olosuhteet voivat nostaa Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisessa
tarvittavan ulkopuolisen rahoituksen kustannuksia ja heikentää sen saatavuutta. Epäonnistumiset pääoman
tehokkaassa hallinnassa, mukaan lukien rahoitusjärjestelyihin ja -sopimuksiin sisältyvien taloudellisten
kovenanttien rikkominen tai Yhdistyneen Yhtiön rahoitusjärjestelyihin liittyvät laiminlyönnit, voivat johtaa
rahoitusjärjestelyjen ennenaikaiseen irtisanomiseen tai luotto- ja muiden järjestelyjen aikaistettuun
erääntymiseen. Tällaiset tilanteet voivat myös johtaa Yhdistyneen Yhtiön muiden laina- tai
rahoitusjärjestelyihin sisältyvien ristikkäisten erääntymisperusteiden täyttymiseen, mikä voi johtaa näiden
muiden laina- ja rahoitusjärjestelyjen erääntymisen aikaistumiseen. Tämä voi myös heikentää rahoituksen
saatavuutta Yhdistyneelle Yhtiölle ja rasittaa Yhdistyneen Yhtiön maksukykyä ja pääomarakennetta. Tällaiset
tapahtumat voisivat estävät Yhtiötä pitämästä velkaantumisastettaan tavoitteen mukaisena, heikentää sen
kykyä tehdä liiketoimintansa ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittavia investointeja, ja voisi viime kädessä
johtaa taloudellisiin vaikeuksiin tai maksukyvyttömyyteen.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeen hintaan.
3.

Korkojen vaihtelulla voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan.

Yhdistyneen Yhtiön korkoriski muodostuu pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista sekä rahavaroista ja
korkojohdannaisista. Korkojen vaihtelulla on suora vaikutus Yhdistyneen Yhtiön rahoituskuluihin, ja se voi
aiheuttaa vaihtelua Yhdistyneen Yhtiön vuotuisissa maksuissa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin sekä
Yhdistyneen Yhtiön etuusvastuissa. Lisäksi korkojen noususta johtuvilla korkeammilla pääomakustannuksilla
on suora vaikutus Yhdistyneen Yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin. Korkojen nousu voi rajoittaa
Yhdistyneen Yhtiön nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden investointikapasiteettia ja siten vähentää
digitaalisten palvelujen ja ohjelmistojen kysyntää. Korkojen nousulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhdistyneen Yhtiön taloudelliseen asemaan, rahoituskustannuksiin, kykyyn kerätä pääomaa, maksuvalmiuteen
sekä tuleviin jälleenrahoituskuluihin. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen
haitallinen vaikutus Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin,
liiketoiminnan tulokseen tai Osakkeen hintaan.
4.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä onnistu suojautumaan korko- tai valuuttariskeiltä.

Pääasiassa operatiivisiin toimenpiteisiin perustuvan riskienhallinnan lisäksi Tieto käyttää
valuuttatermiinisopimuksia valuuttariskiensä hallintaan. Kaikkien sopimusten, jotka eivät olleet erääntyneet
tai joita ei ollut suljettu, nimellisarvo 30.6.2019 oli 763,1 miljoonaa euroa. EVRY:n korollisista vastuista
30.6.2019, mukaan luettuna johdannaisinstrumenttien vaikutus, oli kiinteäkorkoisia 46 prosenttia. Yhdistyneen
Yhtiön odotetaan hallitsevan korkoriskiään vahvistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti käyttäen
tarvittaessa koronvaihtosopimuksia ja muita korkojohdannaisia.
Jos korot laskevat tai valuuttakursseissa esiintyy volatiliteettiä, Yhdistyneen Yhtiön pitää mahdollisesti maksaa
korkeampaa korkoa verrattuna siihen, että se ei olisi suojannut korkojaan, jolloin sille aiheutuu suojauksesta
kustannuksia ilman, että se saa hyötyä riskiposition pienentymisen muodossa. Valuuttakurssien merkittävä
volatiliteetti voi puolestaan kasvattaa Yhdistyneen Yhtiön suojauskustannuksia sekä rajoittaa sen kykyä suojata
valuuttakurssipositionsa valuuttakurssien epäsuotuisilta muutoksilta. Suojaustransaktioihin sisältyy myös
vastapuoliriski, koska vastapuoli voi laiminlyödä suojaustransaktioon perustuvan maksuvelvoitteensa tai
suojausten ennenaikainen irtisanominen voi johtaa suurempiin korkokuluihin ilman, että suojauksista saadaan
mitään hyötyä.
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Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan tai käyttämään suojausinstrumentteja suojausstrategiansa
mukaisesti kohonneiden kustannusten takia tai muista syistä. Lisäksi ei ole varmaa, että Yhdistynyt Yhtiö
pystyy onnistuneesti suojautumaan korkojen tai valuuttakurssien muutoksilta tai että Yhdistyneen Yhtiön
suojausstrategia riittää lieventämään korkojen tai valuuttakurssien muutoksien negatiivista vaikutusta sen
liiketoimintaan. Lisäksi Yhdistyneeseen Yhtiöön negatiivisesti vaikuttavat korot tai valuuttakurssit voivat
vaikuttaa positiivisesti sen kilpailijoihin, jotka toteuttavat transaktioita samoilla valuutoilla, ja tämä voi
heikentää Yhtiön kilpailuasemaa.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
5.

Yhdistynyt Yhtiö altistuu likviditeettiriskeille.

Yhdistyneen Yhtiön keskeiset likviditeettitarpeet liittyvät pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen
hoitamiseen, investointeihin, osinkojen maksuun ja käyttöpääoman muutoksiin. Kuukausittaisiin
likviditeettivaatimuksiin vaikuttavat merkittävästi verot, palkat ja muut henkilöstöön liittyvät kustannukset.
Yhtiön ensisijaisia likviditeetin lähteitä näiden tarpeiden täyttämisessä ovat liiketoiminnan rahavirta,
luottojärjestelyistä saatavilla olevat varat sekä rahat ja pankkisaamiset, jotka sisältävät myös lyhytaikaiset
talletukset ja sijoitukset rahastoihin.
Sulautumiseen sen luonteen vuoksi liittyvien epävarmuuksien seurauksena sen toteuttamisen kustannukset
voivat kasvaa odotettua suuremmiksi. Sulautumisen toteutuksesta aiheutuvien kustannusten kasvu voi
vaikuttaa haitallisesti Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tulokseen, rahavirtaan ja kannattavuuteen, millä
puolestaan voi olla haitallinen vaikutus saatavilla oleviin likvideihin varoihin. Lisäksi yleisen taloustilanteen
epäedullinen kehitys voi vaikutta merkittävästi Yhdistyneen Yhtiön kykyyn säilyttää maksuvalmiutensa.
Asiakkaiden kysynnän ja investointien vähenemisellä talouden laskusuhdanteen tai markkinoiden volatiliteetin
seurauksena voi olla negatiivinen vaikutus Yhdistetyn yhtiön liikevaihtoon ja kykyyn säilyttää liiketoiminnan
rahavirrat. Tämä voi puolestaan johtaa sen rahavarojen loppumiseen ja tarpeeseen saada lisärahoitusta
markkinoilta. Jos rahoitusmarkkinoilla esiintyy epävarmuutta ja volatiliteettia, tällaista rahoitusta ei välttämättä
ole saatavilla suotuisin ehdoin tai ollenkaan.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
6.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan lyhytaikaisten korollisten velkojensa suunniteltua
uudelleenrahoitusta.

Tällä hetkellä Tieto hallitsee kausiluonteisen vaihtelun vaikutuksia lyhytaikaiseen maksuvalmiuteensa
ylläpitämällä tarkoituksenmukaista lainaportfoliota, ja sen analyysejä vaihtoehtoisista rahoituslähteistä ja
niiden hinnoittelusta päivitetään jatkuvasti. Tiedon korolliset pitkäaikaiset velat olivat 30.6.2019 yhteensä
293,6 miljoonaa euroa ja korolliset lyhytaikaiset velat yhteensä 145,3 miljoonaa euroa. EVRY:n lyhytaikaiset
korolliset velat olivat 30.6.2019 yhteensä 322 miljoonaa Norjan kruunua ja pitkäaikaiset korolliset velat
yhteensä 6 693 miljoonaa Norjan kruunua. Siten lyhytaikaisilla veloilla on odotettavasti suuri osuus
Yhdistyneen Yhtiön kaikista korollisista veloista. Lyhytaikaisessa rahoituksessa Tieto käyttää pääasiassa
yritystodistusmarkkinoita. Lisäksi Tieto on saanut Nordealta ja SEB:ltä Sulatumista varten
rahoitussitoumuksen, joka sisältää 250 miljoonan euron luottolimiittijärjestelyn, joka odotettavasti
syndikoidaan syyskuun 2019 puolivälissä Tiedon ja EVRY:n aikaisempien luottolimiittijärjestelyjen
korvaamiseksi Täytäntöönpanopäivänä. Katso “Tietoja Yhdistyneestä Yhtiöstä – Rahoitus”.
Jos Yhdistynyt Yhtiö ei onnistu saamaan riittävästi rahoitusta yritystodistusmarkkinoilta, lyhytaikaisessa
rahoituksessa käytetään varajärjestelynä luottolimiittiä. Jos luottolimiittiä tarvitsee käyttää, tämä voi kasvattaa
Yhdistyneen Yhtiön lyhytaikaisten vastuiden rahoituskuluja, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Jos Yhdistynyt Yhtiö ei saa yritystodistusmarkkinoilta riittävästi varoja
tarvitsemaansa maksuvalmiutta varten, myös luottolimiittijärjestely voi osoittautua riittämättömäksi.
Tällaisessa tilanteessa Yhdistynyt Yhtiö voi kohdata vaikeuksia lyhytaikaisten velkojensa
uudelleenrahoituksessa niiden erääntyessä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön
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maksuvalmiuteen. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhdistyneen
Yhtiön
liiketoimintaan,
taloudelliseen
asemaan,
liiketoiminnan
tulokseen,
tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
7.

Yhdistynyt Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille.

Luotto- ja vastapuoliriskit toteutuvat, kun vastapuolet eivät pysty tai halua täyttää velvoitteitaan suhteessa
Yhdistyneeseen Yhtiöön. Yhdistynyt Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille kaikkien myyntisaamistensa
ja rahoitusvälittäjiin liittyvien saamistensa kautta, kuten käteisvarat, talletukset, johdannaiset, vakuuksiin
perustuvat saamiset ja muut saamiset. Tällä hetkellä Tieto hallitsee luottoriskiään käyttämällä
vastapuolikohtaisia rajoja, jotka on määritelty sen rahoituspolitiikoissa. Yhdistynyt Yhtiö määrittelee omat
toimintatapansa ja on odotettavissa, että Yhdistynyt Yhtiö jatkaa luotto- ja vastapuoliriskien hallitsemista
vastaavilla toimenpiteillä. Vuoden 2018 lopussa Tiedon myyntisaamisiin liittyvät luottotappiovaraukset olivat
0,8 miljoonaa euroa ja toteutuneet luottotappiot olivat 0,1 miljoona euroa. Vastaavasti EVRY:n
myyntisaamisiin liittyvien luottotappioiden nettomäärä oli 0,15 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa Norjan
kruunua). Jos jokin vastapuoli ei onnistu täyttämään velvoitteitaan suhteessa Yhdistyneeseen Yhtiöön, tästä
voi aiheutua merkittäviä luottotappioita Yhdistyneelle Yhtiölle. Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi
toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai Osakkeen hintaan.
8.

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden mahdollisilla tulevilla arvonalentumisella voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Tiedon taseen 30.6.2019 mukaan liikearvo oli 439,3 miljoonaa euroa, muut aineettomat hyödykkeet 44,3
miljoonaa euroa ja osuudet yhteisyrityksissä 15,3 miljoonaa euroa. Sulautumisen taloudellisten vaikutusten
havainnollistamiseksi laadittuihin Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen osana esitettyyn
Tilintarkastamattomaan yhdistettyyn pro forma -taseeseen 30.6.2019 sisältyy 1 912,2 miljoonaa euroa
liikearvoa, 438,1 miljoonaa euroa muita aineettomia hyödykkeitä sekä 22,8 miljoonaa euroa osuuksia
yhteisyrityksissä. Katso “Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”. Aineettomien hyödykkeiden
määrän sekä liikearvon odotetaan olevan merkittävä Yhdistyneen Yhtiön taseessa. Muista aineettomista ja
aineellisista hyödykkeistä poiketen liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan se testataan mahdollisen
arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä arvon alentumisesta. Myös muutokset tuloissa,
kasvun kehityksessä, Yhdistyneen Yhtiön strategisiin suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa,
diskonttauskorossa tai terminaalikasvussa voivat johtaa liikearvon arvonalentumistappioihin, jotka voivat
heikentää Yhdistyneen Yhtiön tulosta. Muita tapahtumia tai olosuhteita, jotka alentavat liikearvoa, ovat muun
muassa taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen, lisääntyvä kilpailu ja muut myynnin tai kannattavuuden
laskuun johtavat tekijät.
Myös aktivoidut kehitysmenot ovat aineettomia hyödykkeitä, jotka ovat erityisen alttiita arvonalentumisille.
Jos tietystä tuotteesta ei enää voi kohtuullisesti odottaa tuottoa esimerkiksi teknologisen kehityksen tehdessä
tuotteesta vanhentuneen, tämä voi johtaa aktivoitujen kehitysmenojen arvonalentumiseen, millä voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Jos Tiedon, EVRY:n tai
Yhdistyneen Yhtiön johdon harkinta, oletukset tai arviot tai markkinaolosuhteet muuttuvat, arvio liikearvoon
sekä muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyvästä kerrytettävissä olevasta rahamäärästä sekä
osakkuus- ja yhteisyritysten osuuksien tai vaihto-omaisuuden arvo voivat laskea merkittävästi ja aiheuttaa
arvonalentumisia.
Millä tahansa edellä kuvatulla tekijällä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhdistyneen
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin tai
Osakkeen hintaan.
K. Osakkeisiin liittyviä riskejä
1.

Osakkeiden markkina-arvo voi vaihdella merkittävästi, mikä voi johtaa siihen, että sijoittajat menettävät
sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi. Markkinahintojen vaihtelu voi johtua muutoksesta
markkinoiden suhtautumisessa Osakkeisiin tai niiden kanssa samantapaisiin arvopapereihin sekä monista
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muista syistä ja tapahtumista, kuten muutoksista Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan tuloksessa ja
liiketoiminnan kehityksessä. Lisäksi osakemarkkinoilla esiintyy ajoittain merkittävää hintojen ja
kaupankäyntivolyymien vaihtelua, joka ei välttämättä ole yhteydessä Yhdistyneen Yhtiön liiketoiminnan
tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin. Kaikki nämä tekijät voivat johtaa Yhdistyneen Yhtiön osakkeiden
markkinahinnan laskuun, jonka tuloksena sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osan
siitä. Katso myös “– A. Sulautumiseen liittyviä riskejä – 3. Sulautumisvastiketta ei oikaista Tiedon tai EVRY:n
osakkeiden markkinahintojen vaihteluiden taikka Norjan kruunun ja euron välisen valuuttakurssin
vaihteluiden perusteella.” edellä.
2.

Tiedon ja EVRY:n tai Yhdistyneen Yhtiön tiettyjen suurten osakkeenomistajien edut voivat poiketa
muiden osakkeenomistajien eduista

Apax, Cevian ja Solidium ovat antaneet sitomattomat lausunnot, joiden mukaan Apax, Cevian ja Solidium
tukevat toistensa ehdotusta Yhdistyneen Yhtiön hallituksen jäseniksi Yhdistyneen Yhtiön osakkeenomistajien
nimitystoimikunnassa ja Yhdistyneen Yhtiön toiseen yhtiökokoukseen asti kohdassa “Tietoja Yhdistyneestä
Yhtiöstä – Hallinnointi ja Osakkeiden listaus” kuvatulla tavalla. Olettaen että Sulautuminen toteutetaan ja
Cevian, Solidium ja Apax ovat jatkossakin Yhdistyneen Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, ei ole takeita
siitä, että niiden edut ovat Yhdistyneen Yhtiön muiden osakkeenomistajien etujen mukaisia, mikä voi johtaa
siihen, että Yhdistyneen Yhtiön hallintotapaan suhtaudutaan negatiivisesti. Määräysvallan vaihtumiseen
johtavien transaktioiden tai muiden yhtiötransaktioiden todennäköisyys olisi myös riippuvainen suurimmista
osakkeenomistajista. Nämä seikat voisivat vaikuttaa negatiivisesti Osakkeiden hintaan.
Lisäksi Apax on sitoutunut myyntirajoitukseen, joka rajoittaa Apaxin Sulautumisen toteuttamisen yhteydessä
sulautumisvastikkeena saamien Tiedon osakkeiden myyntiä kahden kolmasosan osalta. Yksi kolmasosa
Apaxin sulautumisvastikeosakkeista on myyntirajoituksen kohteena kuuden (6) kuukauden ajan ja yksi
kolmasosa on myyntirajoituksen kohteena kahdentoista (12) kuukauden ajan (molemmissa tapauksissa
laskettuna Sulautumisen täytäntöönpanosta), ja rajoituksiin sovelletaan tiettyjä tavanomaisia poikkeuksia,
jotka koskevat sallittuja myyntejä ja rahoitusta. Jos Apax myy Yhdistyneen Yhtiön osakkeita, joihin ei
sovelleta myyntirajoituksia, tai myy suurempaa erä osakkeita myyntirajoitusten päätyttyä, tämä voi alentaa
Osakkeiden hintaa.
3.

Yhdistynyt Yhtiö ei välttämättä pysty maksamaan tai se voi päättää olla maksamatta osinkoa tai muuta
vapaan oman pääoman palautusta tulevaisuudessa.

Osakeyhtiölain mukaan Yhdistyneen Yhtiön jakaman osingon tai muu jaettu vapaan pääoman määrä ei saa
ylittää yhtiökokouksen hyväksymän viimeisimmän tilintarkastetun taseen osoittamia jakokelpoisia varoja.
Koska Yhdistynyt Yhtiö on Yhdistyneen Yhtiön konsernin emoyhtiö, sen jakokelpoiset varat ja siten kyky
jakaa osinkoja tai muuta vapaata omaa pääomaa riippuu useista tekijöistä, kuten Yhdistyneen Yhtiön tuloista,
jotka se on saanut tytäryhtiöiltään hallintomaksuina, konserniavustuksina, osinkoina tai korkoina (mikäli niitä
on), sekä sen rahavarojen määrästä. Tämän seurauksena mahdollinen osingonjako tai muun vapaan oman
pääoman jakaminen riippuu Yhdistyneen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta,
rahavirroista,
käyttöpääoman
tarpeesta,
investoinneista,
tulevaisuudennäkymistä,
rahoitussopimusten ehdoista, kyvystä siirtää tytäryhtiöiden tuottoja Yhdistyneelle Yhtiölle sekä muista
tekijöistä. Osingonjako ja muun vapaan oman pääoman jakaminen perustuvat aina Yhdistyneen Yhtiön
hallituksen harkintaan ja viime kädessä yhtiökokouksen päätökseen. Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan osinkoja
ei saa jakaa, jos tämä vaarantaisi Yhdistyneen Yhtiön maksukyvyn.
Yhdistynyt Yhtiö odottaa jatkavansa houkuttelevaa osinkopolitiikkaa. Yhdistynyt Yhtiö määrittää
osinkopolitiikkansa Täytäntöönpanopäivän jälkeen ja arvioi vuosittain edellytykset osingonjakoon tai muun
vapaan oman pääoman jakamiseen. Tiedon tai EVRY:n edellisiltä tilikausilta maksamat osingot tai jakama
vapaa muu oma pääoma eivät anna viitteitä Yhdistyneen Yhtiön tulevilta tilikausilta mahdollisesti maksamista
osingoista. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhdistynyt Yhtiö jakaa osinkoja tai muuta vapaata omaa pääoma
tulevaisuudessa.
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4.

Uusien Osakkeiden mahdolliset liikkeeseenlaskut voivat tulevaisuudessa laimentaa kaikkia muita
omistusosuuksia.

Osakkeiden tai muiden arvopapereiden tulevat liikkeeseenlaskut voivat laimentaa osakkeenomistajien
omistuksia ja vaikuttaa haitallisesti Osakkeiden hintaan. Yhdistynyt Yhtiö voi myös laskea liikkeeseen lisää
osakkeita tai Osakkeiksi vaihdettavia arvopapereita suunnatuissa anneissa, joissa poiketaan olemassa olevien
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta tulevien yritysostojen, osakekannustin- tai osakeoptiojärjestelyjen
yhteydessä tai muutoin. Mikä tahansa tällainen liikkeeseenlasku voi pienentää Yhdistyneen Yhtiön
osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja äänimäärää sekä osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista
nettoarvoa.
5.

Tietyt osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan tai heidän
omistukseensa voidaan soveltaa muita rajoituksia, mukaan lukien osallistuminen yhtiökokouksiin tai
heidän osakkeidensa myynti.

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden virallinen osoite sijaitsee tietyissä muissa valtioissa kuin
Suomessa, mukaan lukien Yhdysvalloissa olevat osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää Osakkeisiin,
mukaan lukien Sulautumisvastikeosakkeet, perustuvia merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa
osakeanneissa. Merkintäoikeuksia ei välttämättä voi käyttää, ellei Osakkeita ole rekisteröity asianomaisen
valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla, tai jollei rekisteröinnistä tai muusta
sovellettavan lainsäädännön vaatimuksesta ole olemassa poikkeusta. Tämä voi johtaa sellaisten
osakkeenomistajien, jotka eivät voi käyttää merkintäoikeuksiaan, omistuksen laimentumiseen Yhdistyneessä
Yhtiössä. Lisäksi osakkeenomistajien, jotka eivät voi käyttää merkintäoikeuksiaan, lukumäärä voi olla suuri.
Jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeuksia myydään markkinoilla, tällä voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan oikeutta päästä käsiksi
osakeanteja ja tärkeitä transaktioita koskevaan tietoon voidaan myös rajoittaa kyseisen valtion lainsäädännön
johdosta.
L. Sulautumisvastikeosakkeiden toimittamiseen sekä Oslon Listaukseen liittyviä riskejä
1.

Oslon Listaus ei välttämättä toteudu odotetusti tai listaamista ei tapahdu ollenkaan, eikä ole mitään
takeita siitä, että Oslon Listaus jatkuu määräämättömän ajan.

Sulautumisen yhteydessä Tieto ja EVRY tulevat pyrkimään varmistamaan, että Oslon Listaus toteutuu. Oslon
Listauksen vaatima kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ei välttämättä toteudu Täytäntöönpanopäivänä tai pian
sen jälkeen, tai sitä ei välttämättä hyväksytä kaikilta osiltaan tai ollenkaan. Epäonnistuminen Oslon
Listauksessa Tiedon johdon odottamalla tavalla, mukaan lukien listautumisen viivästyminen, voi vaikuttaa
olennaisen haitallisesti Sulautumisen toteuttamiseen sekä Tiedon ja EVRY:n liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen Oslon Listauksen seurauksena Yhdistyneen Yhtiön täytyy mahdollisesti
noudattaa Oslo Børsiin listattuihin yhtiöihin sovellettavia vaatimuksia sen lisäksi, että siihen sovelletaan
Nasdaq Helsinkiin ja Nasdaq Tukholmaan listattuihin yhtiöihin sovellettavia vaatimuksia. Tällaisten
vaatimusten noudattaminen voi lisätä hallinnollista työtä ja kustannuksia, millä voi olla haitallinen vaikutus
Yhdistyneen Yhtiön taloudellisen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi. Puutteellinen likviditeetti
Oslo Børsissä voi myös heikentää Yhdistyneen Yhtiön kykyä kerätä pääomaa myymällä Osakkeita sekä ostaa
muita yrityksiä, tuotteita tai teknologioita tai sijoittaa niihin käyttämällä Osakkeita vastikkeena. Tieto tai
Yhdistynyt Yhtiö eivät välttämättä ole sitoutuneita pitämään Oslon Listausta voimassa määräämättömän ajan,
ja Oslon Listaus voidaan keskeyttää Yhdistyneen Yhtiön päätöksellä. Oslon Listauksen yksityiskohtia, mukaan
lukien millä tavalla (jos millään) Sulautumisvastikeosakkeet tullaan listaamaan, ei tule olemaan EVRY:n
osakkeenomistajien saatavilla ennen Sulautumisesta päättämistä varten koolle kutsuttujen Tiedon ja EVRY:n
ylimääräisten yhtiökokousten pitämistä.
2.

Sulautumisvastikeosakkeet odotetaan toimitettavan osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, jolloin
Sulautumisvastikeosakkeita saavia EVRY:n osakkeenomistajia pidettäisiin hallintarekisteröityinä
osakkeenomistajina, minkä lisäksi toimitukseen liittyy myös muita riskejä.

Tieto odottaa toimittavansa Sulautumisvastikeosakkeet osaketalletusetuusjärjestelyn kautta VPS:issa.
Osaketalletusetuusjärjestelyn kuvauksen osalta katso “Tiedon ja EVRY:n sulautuminen –
Sulautumissuunnitelma
–
Sulautumisvastike
–
Sulautumisvastikkeen
antaminen
ja
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Sulautumisvastikeosakkeiden toimitus”. Jos Sulautumisvastikeosakkeet toimitetaan osaketalletusetuuksina,
tästä aiheutuu EVRY:n osakkeenomistajille useita muita riskejä Osakkeisiin liittyvien riskien lisäksi, joita on
kuvattu kohdassa “– K. Osakkeisiin liittyviä riskejä”. Kyseiset riskit ovat osaketalletusetuuksiin liittyville
arvopaperisäilytysjärjestelyille luonteenomaisia, ja niihin lukeutuvat muun muassa seuraavat:


Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta Sulautumisvastikeosakkeita vastaanottavia EVRY:n
osakkeenomistajia tullaan Täytäntöönpanopäivän jälkeen pitämään Suomen lain mukaan
Yhdistyneen Yhtiön hallintarekisteröityinä osakkeenomistajina. Osakkeenomistaja ei voi pitää
Sulautumisvastikeosakkeita suoraan VPS:issa.



Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta omistetut Osakkeet eivät tule olemaan vaihdantakelpoisia Oslo
Børsissä ennen kuin Oslon Listaus on tapahtunut, minkä toteutumisesta ei ole varmuutta. Jos Oslon
Listaus ei toteudu suunnitellusti, osakkeenomistajat, jotka haluavat myydä Osakkeensa, joutuvat
myymään Osakkeensa Nasdaq Helsingissä tai Nasdaq Tukholmassa. Tähän voi liittyä arvo-osuustilin
avaaminen Euroclear Finlandissa tai toimiminen sellaisen arvopaperisäilyttäjäpankin kautta, jolla on
suomalainen hallintarekisteritili. Tästä voi seurata merkittävä hallinnollinen taakka ja odottamattomia
kustannuksia osakkeenomistajille. Lisäksi se voi tarkoittaa, että osakkeenomistajat, jotka omistavat
Osakkeita osaketalletusetuusjärjestelyn kautta VPS:issa, eivät tule pystymään reagoimaan
Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan liittyvään kehitykseen yhtä nopeasti kuin muut
osakkeenomistajat.



Jos Oslon Listaus tapahtuu, Oslo Børsiin Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta listattujen Osakkeiden
markkinahinta ja likviditeetti voi poiketa Nasdaq Helsingissä tai Nasdaq Tukholmassa listattujen
Osakkeiden markkinahinnasta ja likviditeetistä, ja niiden markkinahinta ja likviditeetti voi vaihdella
merkittävästi. Tieto tai Yhdistynyt Yhtiö ei pysty ennustamaan, miten likviditeetti tai toimiva
hinnanmuodostus tulevat kehittymään Oslo Børsissä ottaen erityisesti huomioon (i) Tiedon
osakkeiden olemassa oleva ja Osakkeiden Yhdistyneen Yhtiön Täytäntöönpanopäivän jälkeen
tapahtuva listaaminen Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa sekä (ii) osake-erä joka listataan
Oslo Børsiin, joka vastaa niiden Osakkeiden lukumäärää, jota hallinnoi osaketalletusetuuksien
säilytyspankki Euroclear Finlandissa, jonka tulee todennäköisesti olemaan pienempi kuin
Osakkeiden kokonaislukumäärä. Tämä voi vähentää Osakkeiden arvoa, sekä vaikuttaa haitallisesti
niiden osakkeenomistajien mahdollisuuksiin, ajoituksiin ja hintoihin, joiden osakkeet ovat
talletettuna VPS:iin ja jotka haluavat myydä osakkeensa.



Tiedon osakkeilla käydään kauppaa nykyisin ja Osakkeilla Täytäntöönpanopäivän jälkeen euroissa
Nasdaq Helsingissä ja Ruotsin kruunuissa Nasdaq Tukholmassa, mutta niiden Osakkeiden osalta,
jotka omistetaan Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, talletusosuudet tullaan noteeraamaan Norjan
kruunuissa. Varojen jakaminen ja maksaminen sellaisille Osakkeille tullaan myös suorittamaan
Norjan
kruunuissa.
Siten
osakkeenomistajat,
jotka
omistavat
Osakkeensa
osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, altistuvat Norjan kruunun ja euron tai Norjan kruunun ja Ruotsin
kruunun välisen valuuttakurssin vaihteluun liittyvälle riskille.

Lisäksi Sulautumisvastikeosakkeet annetaan EVRY:n osakkeenomistajille Täytäntöönpanopäivänä tai niin
pian kuin mahdollista tämän jälkeen Euroclear Finlandin ja VPS:in noudattamien käytäntöjen mukaisesti.
Johtuen Euroclear Finlandin, VPS:in ja liikkeeseenlaskija-asiamiehen suorittamista teknisistä selvitystoimista
ei toimitustavasta riippumatta ole takeita siitä, että Sulautumisvastikeosakkeet rekisteröitäisiin EVRY:n
osakkeenomistajien arvo-osuustileille Täytäntöönpanopäivänä. Näin ollen Täytäntöönpanopäivän ja sen
päivän välillä, jona Sulautumisvastikeosakkeet rekisteröidään arvo-osuustileille, voi olla jopa usean päivän
viive, jonka aikana EVRY:n osakkeenomistajien mahdollisuudet luovuttaa Sulautumisvastikeosakkeitaan voi
olla rajoitettu.
3.

Jos Sulautumisvastikeosakkeita ei voida toimittaa Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, tietoja koskien
toimittamiseen liittyviä riskejä ei tule olemaan osakkeenomistajien saatavilla ennen Tiedon ja EVRY:n
ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Toisena vaihtoehtona, jota harkittaisiin ainoastaan, jos edellä kuvattu Osaketalletusetuusjärjestelyn ei olisi
mahdollinen, Sulautumisvastikeosakkeet voidaan toimittaa osaketalletustodistuksina, jotka on rekisteröity
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VPS:iin ja laskettu liikkeeseen pankin toimesta tai suoraan Euroclear Finlandissa. Katso “Tiedon ja EVRY:n
sulautuminen – Sulautumissuunnitelma – Sulautumisvastike – Sulautumisvastikkeen antaminen ja
Sulautumisvastikeosakkeiden toimitus.” Kummassakin näissä vaihtoehdoissa EVRY:n osakkeenomistajat,
jotka ovat oikeutettuja Sulautumisvastikeosakkeisiin, tulevat altistumaan lukuisille muille riskeille niiden
riskien lisäksi, jotka liittyvät Osakkeisiin kuten esitetty kohdassa “– K. Osakkeisiin liittyviä riskejä”. Lisätietoja
tultaisiin julkaisemaan tämän esitteen täydennyksen kautta ja pörssitiedotteena siinä epätodennäköisessä
tapauksessa,
että
ensimmäinen
vaihtoehto
eli
Sulautumisvastikeosakkeiden
toimittaminen
Osaketalletusetuusjärjestelyn kautta ei toteutuisi. Nämä tiedot eivät tule olemaan EVRY:n osakkeenomistajien
saatavilla ennen Sulautumisesta päättämistä varten koolle kutsuttujen Tiedon ja EVRY:n ylimääräisten
yhtiökokousten pitämistä. Jos osaketalletusetuusjärjestely ei olisi mahdollinen, EVRY:n osakkeenomistajien
tulisi itse arvioida haluavatko he vastaanottaa Sulautumisvastikeosakkeet osaketalletustodistuksina VPS:issa
vai suoraan omistettuina osakkeina Euroclear Finlandissa, taikka haluavatko he myydä omistamansa EVRY:n
osakkeet ennen Täytäntöönpanopäivää. Jos suurta lukumäärää EVRY:n osakkeita tarjottaisiin myytäväksi
ennen Täytäntöönpanopäivää, tämä voi laskea EVRY:n osakkeen hintaa.

69
W/9281703/v17

TÄTÄ ASIAKIRJAA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
SOVELTUVIEN LAKIEN JA SÄÄNTÖJEN VASTAISTA
Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tiedon tai EVRY:n arvopapereita millään
alueella, jolla se olisi laitonta.
Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, jossa sovelletaan asetusta
(EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”), tämä tieto on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan “kokeneille sijoittajille”
kyseisessä jäsenvaltiossa kuten määritetty Esiteasetuksessa.
Iso-Britanniassa tämä asiakirja ja mitkä tahansa muut materiaalit, jotka liittyvät tässä tarkoitettuihin
arvopapereihin, on suunnattu ainoastaan, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja
liittyy, on mahdollinen ja sellaiseen ryhdytään vain “kokeneiden sijoittajien” kanssa, kuten määritelty
Esiteasetuksen 2(e) artiklassa, jotka ovat: (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin
liittyvistä asioista ja jotka ovat ammattimaisia sijoittajia Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order
2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19(5) artiklan mukaisesti; tai (ii) yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema
(high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A) – (D) -kohtien mukaisesti; tai (iii) muutoin henkilöitä,
joille nämä voidaan laillisesti suunnata (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”).
Kenenkään henkilön Iso-Britanniassa, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule luottaa näihin materiaaleihin tai
niiden sisältöön tai toimia niiden pohjalta.
Tämä asiakirja ei ole Esiteasetuksen tarkoittama esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu esite on saatavilla
osoitteessa www.tieto.com/fi/tietoevry. Sijoittajien ei tule merkitä mitään tässä asiakirjassa tarkoitettuja
arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän asiakirjan osaan tai tietoon sen
levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä.
Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia
vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä asiakirjassa annettujen tietojen tai näkemysten
oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Tieto tai
EVRY tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei
ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän
asiakirjan käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän asiakirjan yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Tiedosta, EVRY:stä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja
Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin
tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä asiakirjassa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”,
“uskoo”, “voisi” ja muut Tietoon, EVRY:yn, Sulautumiseen tai Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen
yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta
koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia
lausumia on esitetty useissa tämän asiakirjan kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Yhdistyneen
Yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat
ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin
eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin
odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Yhtiön todellinen
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa
nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. Tieto, EVRY tai mitkään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai
mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia
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mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän asiakirjan päivämäärän
jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Tämä asiakirja sisältää Tiedon ja EVRY:n laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita
synergiaeduista, joita Sulautumisella ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan
saavutettavan. Tällaiset arviot kuvaavat Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä
aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan
ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja
alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja
epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen
yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä
arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla
tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.
Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi Yhdysvalloissa. Tämä
asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään tässä
tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, “Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla,
eikä näitä saa tarjota tai myydä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta
rekisteröintivelvoitteista tai muutoin kuin transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita,
Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä
Yhdysvalloissa eikä tehdä julkista tarjousta arvopapereista Yhdysvalloissa. Kaikkia tässä tarkoitettuja
arvopapereita voidaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Tämä asiakirja koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Asiakirjaa koskevat toisen maan
julkistamisvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista. Asiakirjaan liitetyt mahdolliset tilinpäätökset
on laadittu toisen maan tilinpäätösstandardien mukaan, jotka eivät välttämättä vastaa yhdysvaltalaisten
yhtiöiden tilinpäätöksiä.
Oikeuksienne toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion
arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska liikkeeseenlaskija on sijoittautunut toiseen maahan, ja osa tai
kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua toisessa maassa. Ette välttämättä voi haastaa
ulkomaista yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien
rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen
noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.
Huomioittehan, että liikkeeseenlaskija voi ostaa arvopapereita muutoin kuin minkä tahansa tässä mainitun
transaktion yhteydessä, kuten julkisesta kaupankäynnistä tai yksityisten ostojen kautta.
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