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EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI 
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MILLÄÄN 
MUULLA ALUEELLA, JOILLA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN 
TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN. 
 

Tieto ja EVRY yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten 
palvelujen toimittajista 
Tieto ja EVRY ilmoittivat tänään sopineensa yhdistymisestä yhdeksi pohjoismaiden johtavaksi 
digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittyväksi yhtiöksi. Yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja uudessa yhtiössä työskentelee noin 24 000 ammattilaista. 
Yhtiöllä on hyvät edellytykset tuottaa arvoa pohjoismaisille asiakkailleen ja yhteiskunnalle 
digitaalisten palveluiden avulla. Yritykset täydentävät toisiaan niin maantieteellisesti kuin 
palvelujen ja asiakaskunnan suhteen. Uusi yhtiö on nimeltään TietoEVRY, ja se palvelee 
tuhansia yritys- sekä julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. 

Tiedolla ja EVRYllä on toisiaan täydentävää vahvaa osaamista digitaalisen konsultoinnin, 
ohjelmistotuotteiden, kehittyneiden pilvipalveluiden ja IT-infrastruktuuripalveluiden alueilla. Uudella 
yhtiöllä on vahva arvolupaus finanssisektorin globaaleihin Fintech-ratkaisuihin. Uudella yhtiöllä on myös 
kattava ja kilpailukykyinen terveydenhuolto- ja hyvinvointiratkaisujen tarjoama pohjoismaisille 
markkinoille, joten se on hyvässä asemassa tukeakseen tulevia kansallisia terveydenhuollon 
uudistuksia. 

Uudessa yhtiössä työskentelee yli 5 000 syvän asiakastuntemuksen omaavaa konsulttia Pohjoismaissa 
lähellä asiakkaita, ja maailmanlaajuisesti heitä on yhtiössä noin 10 000. Uudella yhtiöllä on tämän myötä 
erinomaiset edellytykset nopeuttaa asiakkaidensa digitaalista muutosta. Yhtiö tulee olemaan yksi 
Pohjoismaiden suurimmista työnantajista digitaalisten palvelujen ja ohjelmistojen alueella. 

Yhtiöiden vankka paikallinen läsnäolo Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa yhdessä globaalien 
asiantuntijatiimien kanssa luo hyvän perustan kasvulle. Uusi yhtiö on hyvässä asemassa 
laajentuakseen entisestään kansainvälisesti Fintech-ratkaisujen, kilpailukykyisten ohjelmistotuotteiden ja 
tuotekehityspalveluiden avulla. Lisäksi yhdistämällä yritysten resurssit investoida uusiin palveluihin ja 
osaamiseen luodaan aiempaakin paremmat edellytykset innovoinnille.  

“Tänään julkistettu yhdistyminen tarjoaa meille vahvoja mahdollisuuksia johtaa digitaalista 
uudistumista Pohjoismaissa asiakkaidemme, työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja 
yhteiskunnan eduksi. Jatkamalla investointeja työntekijöihin sekä uusimpaan teknologiaan, kuten 
robotiikkaan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn, olemme erittäin kilpailukykyinen kumppani 
asiakkaillemme. Yhdistetyn yhtiön yrityskulttuuri perustuu pohjoismaisiin arvoihin: yksilön 
kunnioittamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Uskonkin, että voimme tarjota vahvaa lisäarvoa 
asiakkaillemme sekä mielenkiintoisia mahdollisuuksia kummankin yrityksen työntekijöille 
ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Pystymme yhdessä kiihdyttämään toimialan 
muutoksen ja innovoinnin tahtia sekä tarjoamaan asiakkaillemme digitaalisen maailman edut 
nopeammin ja tehokkaammin. Uskon yhteisen tulevaisuutemme tuovan hyvin mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.   
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“EVRY on viime vuosien aikana kehittänyt toimintaansa merkittävästi, ja siitä on tullut 
asiakkaidemme keskuudessa suosittu digitaalisen transformaation kumppani. EVRY:llä ja Tiedolla 
on vahvat yhteiset pohjoismaiset arvot, jotka tukevat avoimuutta, luottamusta ja monimuotoisuutta. 
Uskon, että uusi yritys houkuttelee oikeaa osaamista, asiakkaita ja kumppaneita”, sanoo EVRY:n 
toimitusjohtaja Per Hove. 

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan, että Tomas Franzén toimisi yhdistetyn yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana. Kaupan päätökseen saattamisen jälkeen Kimmo Alkio toimii yhtiön 
toimitusjohtajana. Per Hove jatkaa EVRYn toimitusjohtajan roolissa, kunnes yhdistyminen on virallisesti 
hyväksytty, ja työskentelee tiiviisti Tiedon toimitusjohtajan Kimmo Alkion kanssa yhtiöiden 
integroinnissa. 

Uuden yhtiön pääkonttori tulee sijaitsemaan Espoossa ja sillä tulee olemaan konsernitoimintoja ja johtoa 
Oslossa, Tukholmassa ja Espoossa. 

Kun yhdistyminen on saatettu loppuun, yhdistetyn yhtiön osakkeet tulevat yhä olemaan listattuina 
Nasdaq Helsingin ja Nasdaq Tukholman virallisilla listoilla. Lisäksi yhdistyneen yhtiön osakkeet 
tullaan hakemaan listattavaksi Oslo Børs:iin. 
 
Yhdistymisen edellytyksenä on molempien yhtiöiden osakkeenomistajien sekä kilpailuviranomaisten 
hyväksyntä. Yhdistymisen arvioidaan saatettavan päätökseen vuoden 2019 viimeisen 
vuosineljänneksen aikana tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Lisätietoa 

Sijoittajat: 

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, Tieto, puh. 02072 66329, 050 393 4950 

Henrik Schibler, talousjohtaja, EVRY, puh. +47 40010303 

Media: 

Kia Haring, viestintäjohtaja, Tieto, 040 765 3700, kia.haring(at)tieto.com  

Unni Stromstad, viestintäjohtaja, EVRY, +47 977 53 453, unni.stromstad(at)evry.com 

Tieto 
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, 
organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani 
liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti 
yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi 

TÄRKEÄÄ TIETOA 

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tieto Oy:n ("Tieto" tai "Yhtiö") tai 
EVRY ASA ("EVRY") arvopapereita millään alueella, jolla se olisi laitonta.  

Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, joka on 
implementoinut direktiivin 2003/71/EY muutoksineen (mukaan lukien kaikki implementointitoimet 
kussakin jäsenvaltiossa, tai kuten korvattu, mukaan lukien asetuksella (EU) 2017/1129, jonka 
keskeiset kohdat tulevat voimaan 21.7.2019 alkaen, "Esitedirektiivi"), tämä tieto on osoitettu ja 
tarkoitettu ainoastaan "kokeneille sijoittajille" kyseisessä jäsenvaltiossa kuten määritetty 
Esitedirektiivissä. 

Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi 
Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään 



 

W/9209336/v1 

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 tiedote koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tiedotetta 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. 

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 Esitedirektivin 2(1)(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 on mainos, eikä se ole Esitedirektiivin tarkoittama esite. Esitedirektiivin mukaisesti 
laadittu esite tullaan julkaisemaan, ja se on julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa 
https://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 tiedotteen osaan 
tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai 
sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti 
vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien 
tässä tiedotteessa 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 tiedotteen 
käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan 
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selvitykseensä ja analyysiinsä Tiedosta, EVRY:stä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja 
Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.  

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu 
historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa 
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 tiedotteen 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 mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta 
ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. 
Yhdistetty tuloslaskelma on laadittu olettaen, että liiketoiminnot olisi yhdistetty yhteen yhtiöön 
jokaisen kauden alusta alkaen. Alustava liikevaihto, oikaistu liiketulos ja liiketulos yhdistyneelle 
yhtiölle on laskettu yhdistämällä 31.12.2018 päättyneen kahdentoista kuukauden jakson luvut. 
Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen eikä niitä tulisi pitää pro forma 
-tietoina. Tämä tiedote 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. 

 


