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SAMMANFATTNING 

Introduktion och varningar 

Denna sammanfattning innehåller alla avsnitt som Prospektförordningen kräver att en sammanfattning ska 

innehålla för denna typ värdepapper och emittent. Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till 

Fusionsprospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela 

Fusionsprospektet från investerarens sida. 

En investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om talan väcks i domstol angående 

informationen i Fusionsprospektet kan den investerare som är kärande enligt tillämplig lag bli tvungen att stå för 

kostnaderna för översättning av Fusionsprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Tieto och EVRY åtar 

sig civilrättsligt ansvar i förhållande till denna sammanfattning endast om sammanfattningen är vilseledande, 

felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Fusionsprospektet eller om den inte, tillsammans med de andra 

delarna av Fusionsprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 

värdepapperna emitterade av Tieto. 

Emittentens identitet och kontaktuppgifter är enligt följande: 

Företag: Tieto Abp 

Organisationsnummer: 0101138-5 

Legal entity identifier (LEI): 549300EW2KM4KROKQV31 

Styrelsens säte: Esbo, Finland 

Adress: Keilalahdentie 2-4, FI-02150 Esbo, Finland 

 

Tietos aktier är föremål för handel på Nasdaq Helsingfors under kortnamnet "TIETO" och på Nasdaq Stockholm 

under kortnamnet "TIETOS" (ISIN-kod: FI0009000277). 

 

Det fusionerande bolagets identitet och kontaktuppgifter är enligt följande: 

Företag: EVRY ASA 

Organisationsnummer: 934 382 404 

Legal entity identifier (LEI): 213800IW4PWKHQ146O24 

Styrelsens säte: Fornebu, Baerum, Norge 

Adress: Snarøyveien 30A, 1360 Fornebu, Baerum, Norge 

 

EVRYs aktier är föremål för handel på Oslo Børs under kortnamnet "EVRY" (ISIN-kod: NO0010019649). 

Termen det "Kombinerade Bolaget", såsom det används häri, hänvisar till Tieto per datum för registreringen av 

verkställandet av fusionen mellan Tieto och EVRY ("Ikraftträdandedatumet"). 

Detta Fusionsprospekt har blivit godkänt av den finska Finansinspektionen ("FIN-FSA") den 8 augusti 2019, som 

den behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen. FIN-FSA har godkänt Fusionsprospektet endast i så motto 

att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens såsom de anges i Prospektförordningen. 

Ett godkännande av FIN-FSA av Fusionsprospektet bör inte betraktas som något slags stöd för emittenten som 

avses i Fusionsprospektet. FIN-FSA:s beslutsnummer är FIVA 36/02.05.04/2019. Detta Fusionsprospekt 

innehåller en finsk översättning av sammanfattningen, för vilken Tieto är ansvarig, förutom i den omfattning som 

den avser information om EVRY, för vilken EVRY är ansvarig.  

Identiteten och kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten, FIN-FSA, som godkänt Fusionsprospektet är 

följande: Finansinspektionen Postbox 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, Tel.: +358 9 183 51, Email: 

registry@fiva.fi. 
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Nyckelinformation om Tieto och EVRY 

Vem är emittent av värdepapperen? 

Emittentens legala och kommersiella namn är Tieto Oyj på finska, Tieto Abp på svenska och Tieto Corporation 

på engelska. Tieto är ett publikt aktiebolag grundat i Finland och verkar under finsk lag.  

Allmänt 

Tieto är ett av de största IT-tjänst- och mjukvaruföretagen i Norden. Företagets mervärdestjänster består av nya 

datadrivna digitala tjänster, verksamhetskritiska mjukvarulösningar, infrastrukturtjänster och relaterade tjänster 

för att understödja kunders digitala övergång, såväl som produktutvecklingstjänster. Tietos roll varierar från 

rådgivning till konsulttjänster och design av tjänster till att konstruera och driva IT-lösningar. 

Tieto tillhandahåller IT-tjänster för både den privata och offentliga sektorn. Tietos primära marknad är i de 

nordiska länderna och bolaget har även en global närvaro genom utvalda industrispecifika mjukvaruprodukter, 

produktutvecklingstjänster och globala leveranscenter. Under 2018 uppgick Tietos nettoomsättning till cirka 1,60 

miljarder euro, genomsnittligt antal anställda till 14 907 personer och bolaget bedrev verksamhet i nästintill 20 

länder.  

Driftmodell 

Tietos driftmodell innefattar fyra verksamhetsområden, vilka utgör de redovisningsmässiga rörelsesegmenten 

enligt IFRS, och landsverksamheter. Verksamhetsområdena är: Digital Experience, Hybrid Infra, Industry 

Software och Product Development Services.  

Tietos verksamhetsområde Digital Experience innefattar konsulttjänster, inklusive utformning av drifterfarenheter 

och smartanvändning av data, konsulttjänster avseende IT-strukturer såväl som implementering av förpackad 

programvara och mjukvara som tjänstelösningar, systemintegrationstjänster och applikationsutveckling och 

management.  

Tietos verksamhetsområde Hybrid Infra tillhandahåller företag över olika industrisektorer och den offentliga 

sektorn med IT-infrastrukturtjänster som täcker en mängd olika teknologier.  

Tietos verksamhetsområde Industry Software tillhandahåller industrispecifika mjukvaruprodukter för 

verksamhetskritiska processer till klienter inom finanssektorn, offentlig-, hälso- och omsorgssektorerna såväl som 

inom skogsindustrin och energi-, olje- och gassegmenten.  

Product Development Services erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster för programvara. Tjänster som erbjuds 

inom verksamhetsområdet Product Development Services utgör typiskt sett komplement till klienternas egna 

forskning- och utvecklingsverksamheter och bidrar följaktligen med flexibilitet för klientens 

utvecklingsverksamheter.  
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Aktier och innehav 

Aktieägare som äger 5% eller mer av aktierna i Tieto har ett innehav av bolagets aktiekapital vilket är 

anmälningsskyldigt enligt den finska värdepappersmarknadslagen. I den följande tabellen redovisas de aktieägare 

som äger 5% eller mer av aktierna i Tieto, baserat på information som fanns tillgänglig för Tieto till och med den 

5 augusti 2019: 

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster 

Cevian Capital1 11 004 295 14,8 

Solidium Oy 7 415 418 10,0 

Silchester International Investors LLP2  7 401 027 10,0 

1 Baserat på ägarförteckningen i registret hos Euroclear Finland Oy var Cevian Capital’s innehav den 31 mars 2019 11 004 295 aktier, 

vilket motsvarar 14.8% av aktierna och rösträtterna. 
2 Den 23 juni 2015, meddelade Silchester International Investors LLP att dess innehav i Tieto Corporation var 7 401 027 aktier, vilket 

motsvarar 10.0% av aktierna och rösträtterna. 

Ingen av Tietos aktieägare utövar sådan kontroll över Tieto som avses i kapitel 2, paragraf 4 i den finska 

värdepappermarknadslagen. Varje aktie i Tieto ger innehavaren rätt till en röst på bolagstämman. Enligt Tietos 

bolagsordning får ingen aktieägare rösta på bolagstämman med mer än en femtedel (1/5) av rösterna som är 

representerade på stämman.  

Tieto känner inte till något avtal som ingåtts mellan dess aktieägare som skulle kunna vara betydelsefullt när det 

gäller ägande eller användning av rösträtt vid bolagsstämma, eller om några arrangemang vars verkningar vid ett 

efterföljande datum skulle kunna leda till en förändring i kontrollen över Tieto.  

Styrelse, Ledande befattningshavare och lagstadgad revisor 

Ledamöterna för Tietos Styrelse är Kurt Jofs (Ordförande) Harri-Pekka Kaukonen (Vice Ordförande), Timo 

Ahopelto, Liselotte Hägertz Engstam, Tomas Franzén, Johanna Lamminen, Niko Pakalén, Endre Rangnes, Esa 

Koskinen (Personalrepresentant) och Robert Spinelli (Personalrepresentant). Tietokoncernens verkställande 

ledning består av Kimmo Alkio (Verkställande direktör och koncernchef), och ledarskapsnätverket, vilket 

inkluderar Håkan Dahlström (Managing Partner, Sverige), Kishore Ghadiyaram (Chief of Strategy), Tomi 

Hyryläinen (Chief Financial Officer), Ari Järvelä (Head of Centers of Excellence), Satu Kiiskinen (Managing 

Partner, Finland), Katariina Kravi (Chief People and Culture Officer), Tom Leskinen (Head of Product 

Development Services), Julius Manni (Chief of Experience), Thomas Nordås (Managing Partner, Norge), 

Christian Segersven (Head of Industry Software), Markus Suomi (Chief of Technology and Quality) och Petteri 

Uljas (Head of Hybrid Infra). 

Tietos revisor är revisionssamfundet Deloitte Oy, med Jukka Vattulainen (CGR) som huvudansvarig revisor.  

Finansiell nyckelinformation för emittenten 

Den utvalda historiska finansiella nyckelinformationen som presenteras nedan har hämtats från Tietos reviderade 

koncernredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018, vilken har upprättats i enlighet med 

IFRS, samt Tietos oreviderade delårsrapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019 och Tietos 

oreviderade delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2019,* vilka har upprättats 

i enlighet med IAS 34. 

Redovisningsprinciperna som antogs för den oreviderade delårsrapporten för sexmånadersperioden som 

avslutades den 30 juni 2019 och Tietos oreviderade delårsrapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 

september 2019* överensstämmer med de som användes i årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades 

den 31 december med undantag för antagandet av IFRS 16. Antagandet av IFRS 16 har inte haft någon effekt på 

Tietokoncernens egna kapital. 
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I följande tabell redovisas Tietos nyckeltal för de angivna perioderna: 

 

För de nio månader som 

avslutades den 30 

september,* 

För de sex månader som 

avslutades den 30 juni, 

För det 

räkenskapsår 

som avslutades 

den 

31 december, 

 2019* 2018* 2018 2018 2018 

 (oreviderade)* (oreviderade) 

(reviderade, 

om inte 

annat anges) 

(Miljoner EUR, om inte annat anges)    

NYCKELTAL      
Koncernredovisning, IFRS      
Nettoomsättning, miljoner EUR 1 191,2* 1 177,6* 811,6 810,5 1 599,5 

Rörelseresultat (EBIT), miljoner EUR  92,7* 109,0* 54,9 68,6 154,7 

EBIT-marginal, % 7,8* 9,3* 6,8 8,5 9,7 

Nettoresultat för räkenskapsåret/perioden 67,0* 87,6* 45,2 54,6 123,2 

Resultat per aktie, EUR      

Före utspädning 0,91* 1,19* 0,61 0,74 1,67 

Efter utspädning 0,91* 1,18* 0,61 0,74 1,66 

Räntebärande nettoskuld, miljoner EUR 309,1* 199,7* 362,5 209,2 137,4 

Nettokassaflöde från den löpande 

verksamheten, miljoner EUR 150,0* 92,5* 80,4 73,8 174,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38,0* -29,0* -25,1 -21,2 -49,3 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -198,7* -92,1* -149,8 -66,7 -41,2 

Summa tillgångar 1 231,7* 1 099,8* 1 280,3 1 114,3 1 197,6 

Summa eget kapital 421,8* 445,3* 415,3 409,5 482,5 

Viket är det Fusionerande Bolaget? 

Det fusionerande bolagets legala och kommersiella namn är EVRY ASA. EVRY är ett publikt aktiebolag grundat 

i Norge och verkar under norsk lag.  

Allmänt 

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänsteföretag som syftar till att skapa digitalt mervärde för privatpersoner, 

företag och samhället via företagets digitala tjänster. EVRY har en bred och stabil kundportfolio med över 10 000 

kunder i Norden som sträcker sig från lokala och centrala myndigheter till stora globala och regionala 

företagskunder samt små och medelstora företag ("SME:s"), såväl som de 30 största bankerna i Norge. EVRY 

erbjuder kunder ett brett urval av tjänster och mjukvara utformad för att möta deras samtliga behov, inklusive 

rådgivnings- och konsulttjänster, industrispecifik mjukvara och design, implementering och underhåll av 

skräddarsydda lösningar och IT-verksamhet. 

EVRY bedriver verksamhet primärt i Norge och Sverige med ett högt kundinriktad förhållningssätt, genom 

dedikerad personal som besitter djup teknisk insikt och expertis inom ett antal industrisektorer, eller "vertikaler", 

inkluderande bank- och finansiella institutioner, den offentliga sektorn, sjukvård och försäkring. EVRY är den 

ledande IT-tjänsteleverantören på den norska marknaden och ledande i att erbjuda IT-tjänster till ett antal 

industrisektorer i Sverige. Dessutom är EVRY den största leverantören av affärs-IT-tjänster (inklusive bank- och 

betalnings- mjukvara och -lösningar) inom banktjänster till privatpersoner och värdepappersindustrin i Norden 

baserat på externa IT-utgifter. EVRY har 8 807 heltidsanställda baserade i Norge, Sverige, Danmark, Finland, 

Indien, Storbritannien, Polen, Ukraina, Lettland, Bulgarien och USA.  

Verksamhetssegment 

EVRY delas upp i följande verksamhetsområden: EVRY Financial Services, EVRY Norway och EVRY Sweden, 

vilka är ansvariga för kundrelationer och kundservice.  
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EVRY Financial Services är en komplett industrivertikal och är ansvarig för EVRYs leveranser till kunder inom 

bank- och finanssektorn internationellt. Verksamhetsområdet erbjuder en bred och fullständig portfolio av 

lösningar för att stödja banker i deras hantering av ständiga förändringar och för att underlätta nästa generations 

bank- och betalningstjänster.  

EVRY Norway och EVRY Sweden ger service till alla andra sektorer på sina respektive marknader, med särskilt 

fokus på den offentliga sektorn och sjukvårdssektorn, detaljhandel och logistik, industri- och serviceföretag och 

små och medelstora företag.  

EVRY Norway levererar verksamhetskritiska lösningar till flera inriktade branscher inom den privata och 

offentliga sektorn. Bland kunderna återfinns de största organisationerna i Norge. Inom varje bransch är EVRY en 

fullserviceleverantör av IT-tjänster genom hela värdekedjan, från infrastruktur och drifttjänster till system för 

verksamhetsprocesser, applikationer, konsulttjänster, samarbetslösningar och innovationskoncept.  

EVRY Sweden erbjuder allt från strategisk rådgivning och konsulttjänster till kompletta lösningar och IT-

driftstjänster samt besitter leveransfunktioner för att betjäna små, medelstora och stora kunder.  

Aktier och innehav 

Aktieägare som är innehavare av 5% eller mer av aktierna i EVRY har ett innehav av bolagets aktiekapital vilket 

är anmälningspliktigt enligt den norska värdepappershandelslagen. I följande tabell redovisas de aktieägare som 

äger 5% eller mer av aktierna i EVRY, såsom var registrerat hos den norska centrala värdepappersdepå den 5 

augusti 2019:  

Aktieägare Antal aktier % av aktier och röster 

LYNGEN HOLDCO S.A.R.L.1 201 410 067 54,32 

FOLKETRYGDFONDET 19 462 118 5,25 

POLYGON (PE) HOLDINGS LTD 19 444 554 5,24 

1 Lyngen Holdco S.A.R.L. är ett bolag ägt av fonder med rådgivning från Apax Partners LLP.  

 

EVRY har endast ett aktieslag och följaktligen finns det ingen skillnad i rösträtt mellan EVRYs aktier.  

Lyngen Holdco S.A.R.L, som i aktieägare innehavare av 54,32% av aktierna i EVRY den 5 augusti 2019, kan 

utöva kontroll över bolaget. Utöver detta är EVRY inte medveten om personer eller entiteter som direkt eller 

indirekt, gemensamt eller separat utövar eller kan utöva kontroll över EVRY.  

Vid datumet för detta Fusionsprospekt känner EVRY inte till några arrangemang vars verkningar vid ett 

efterföljande datum skulle kunna leda till en förändring i kontrollen över EVRY.  

Styrelse, Ledande befattningshavare och lagstadgad revisor 

Ledamöterna för EVRYs Styrelse är Salim Nathoo (Ordförande), Rohan Haldea, Louise Søndergaard, Kristin 

Krohn Devold, Leif Teksum, Malin Persson, Bente Lennertzen (Arbetstagarrepresentant), Jenny Lindh 

(Arbetstagarrepresentant), Tommy Sander Aldrin (Arbetstagarrepresentant) and Sigve Sandvik Lærdal 

(Arbetstagarrepresentant). Medlemmarna i EVRYs koncernledning är Per Hove (Verkställande direktör), Nina 

Mortensen (interimistisk finanschef),* 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) och Unni Strømstad (Executive Vice President, Group 

Communications and Marketing).  

EVRYs revisor är Ernst & Young AS, auktoriserade offentliga revisorer, med Asbjørn Ler, offentlig auktoriserad 

revisor, som huvudansvarig revisor. 
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Finansiell nyckelinformation för det Fusionerande Bolaget 

EVRY har upprättat dess koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom 

de antagits av EU (IFRS) för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018.  

Den utvalda finansiella nyckelinformationen som presenteras nedan har hämtats från EVRYs reviderade 

koncernredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018, vilken har upprättats i enlighet med 

IFRS, såväl som EVRYs oreviderade delårsrapporter för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019 

och niomånadsperioden som avslutades den 30 september 2019,* vilka upprättats i enlighet med IAS 34. 

I följande tabell redovisas EVRYs nyckeltal för de angivna perioderna. Siffrorna för sexmånadersperioderna som 

avslutades den 30 juni 2019 och 30 juni 2018 samt niomånadsperioderna som avslutades den 30 september 2019 

och 2018* är oreviderade. Siffrorna för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 är oreviderade, om 

inte annat anges.  

 

För de nio månader som 

avslutades den 30 

september,* 

För de sex månader som 

avslutades den 30 juni, 

För det 

räkenskapsår 

som avslutades 

den 

31 december, 

 2019* 2018* 2019 2018 2018 

 (oreviderade)* (oreviderade) 

(oreviderade, 

om inte 

annat anges) 

(Miljoner NOK, om inte annat anges)      

NYCKELTAL      

Rörelseintäkter  9 599*  9 499* 6 507 6 494 12 9121 

Rörelseresultat (EBIT)  809*  749* 500 444 1 021,31 

EBIT-marginal (EBIT)  8,43 %* 7,90 %* 7,7 % 6,8 % 7,9 % 

Periodens resultat  409*  421* 250 213 639,71 

Nettoresultatsmarginal 4,27 %* 4,43 %* 3,8 % 3,3 % 5,0 % 

Organisk tillväxt 0,9 %* 3,9%* 0,1 % 3,9 % 3,0 % 

Resultat per aktie  1,10*  1,13*  0,67 0,57 1,731 

Räntebärande nettoskuld (miljoner NOK)  6 719*  4 807* 6 713 4 689 4 104 

Summa tillgångar  13 194*  11 039* 13 009 10 881 11 596,41 

Summa eget kapital  2 756*  2 688* 2 538 2 486 2 983,91 

Kassaflöde från löpande verksamheten  283* -186* 98 -196 7131 

Nettokassaflöde från 

investeringsverksamheten -380* -409* -237 -302 -534,01 

Nettokassaflöde från 

finansieringsverksamheten -58* -22* -155 -239 -414,01 

1 Reviderad. 

Oreviderad pro forma information 

Den oreviderade proformaredovisningen och förklarande noter presenterar hur Tietos resultaträkning och 

balansräkning skulle kunna se ut om verksamheterna faktiskt slagits samman och Tietos kapitalstruktur återspeglat 

Fusionen från de datum som anges nedan. Den oreviderade proformaredovisningen redovisas endast för illustrativa 

syften för att åskådliggöra Fusionens effekt på Tietos finansiella information. Den oreviderade 

proformaredovisningens kombinerade koncernbalansräkning per den 30 juni 2019 ger effekt till Fusionen som om 

denna hade genomförts vid det datumet. Den oreviderade proformaredovisningens koncernresultaträkning för 

sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019 och räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 

ger effekt till Fusionen som om denna hade genomförts den 1 januari 2018. Den oreviderade 

proformaredovisningen har upprättats i enlighet med bilaga 20 till kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/980, i dess ändrade lydelse, och i enlighet med redovisningsprinciperna som tillämpas på Tietos reviderade 

koncernredovisning. 
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Fusionsvederlaget har fastställts baserat på ett gängse värde på Fusionsvederlagsaktierna och andelen av 

Fusionsvederlagskontanterna. Det totala antalet Fusionsvederlagsaktier som kommer att emitteras förväntas uppgå 

till 44 316 519 aktier (exklusive aktier i EVRY som innehas av EVRY själv eller av Tieto) med ett sammanlagt 

gängse värde på 1 154,9 miljoner EUR baserat på slutkursen den 28 juni 2019 på 26,06 EUR på Tieto-aktien på 

Nasdaq Helsingfors. 

En minskning med 5% av Tieto-aktiekursen skulle minska Fusionsvederlaget som förväntas överföras och skulle 

som ett resultat därav minska både goodwill och reserver av fritt eget kapital med cirka 58 miljoner EUR. På 

liknande sätt skulle en 5% ökning av Tieto-aktien öka Fusionsvederlaget som förväntas överföras och som ett 

resultat därav öka både goodwill och reserver av fritt eget kapital med cirka 58 miljoner EUR. Antalet aktier som 

förväntas emitteras som Fusionsvederlag påverkas inte av en förändring av Tieto-aktiekursen på grund av den 

överenskomna aktieutbytesgraden (1 EVRY-aktie till 0,12 Tieto-aktie). 

I följande tabell redovisas nyckeltal ur den oreviderade proformaredovisningens kombinerade 

koncernbalansräkning per den 30 juni 2019: 

(Miljoner EUR) 

Tieto historiskt 

(oreviderade) 

EVRY 

historiskt 

omklassificerat Fusionen  

Kombinerade 

Bolaget 

Proforma 

Summa tillgångar 1 280,3 1 342,0 1 073,0 3 695,2 

Summa eget kapital  415,3 261,8 863,4 1 540,5 

I följande tabell redovisas nyckeltal ur den oreviderade proformaredovisningens koncernresultaträkning för 

sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2019: 

(Miljoner EUR, om inte annat anges) 

Tieto historiskt 

(oreviderade) 

EVRY 

historiskt 

omklassificerat Fusionen 

Kombinerade 

Bolaget 

Proforma 

Nettoomsättning 811,6  668,8   - 1 480,4  

Rörelseresultat (EBIT) 54,9  51,4  -22,4  83,9  

Periodens resultat 45,2  25,7  -16,3  54,5  

Resultat per aktie hänförligt till ägarna av 

moderbolaget, EUR per aktie         

Innan utspädning 0,61   -  - 0,46  

Efter utspädning 0,61   -  - 0,46  

I följande tabell redovisas nyckeltal ur den oreviderade proformaredovisningens koncernresultaträkning för året 

som avslutades den 31 december 2018: 

Specifika nyckelrisker för det Kombinerade Bolaget 

• Osäkerhet i det Kombinerade Bolagets nordiska kärnmarknader, nyckeloffshore-länder eller i globala 

ekonomiska och finansiella marknadsförhållanden, kan negativt påverka det Kombinerade Bolaget. 

• Det Kombinerade Bolaget kan misslyckas att leverera i enlighet med dess reviderade strategi på en snabbt 

föränderlig IT-tjänstemarknad.  

(Miljoner EUR, om inte annat anges) 

Tieto historiskt 

(oreviderade) 

EVRY 

historiskt 

omklassificerat Fusionen  

Kombinerade 

Bolaget 

Proforma 

Nettoomsättning 1 599,5  1 344,9   - 2 944,4  

Rörelseresultat (EBIT) 154,7  106,4  -76,7 184,4 

Räkenskapsårets resultat 123,2  66,6  -59,2  130,6 

Resultat per aktie hänförligt till ägarna av 

moderbolaget, EUR per aktie         

Innan utspädning 1,67   -  - 1,11  

Efter utspädning 1,66   - -  1,10  
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• Det Kombinerade Bolaget står inför hård konkurrens om kontrakt vilket kan påverka volymen och 

lönsamheten i dess verksamhet.  

• Det Kombinerade Bolagets verksamhet är beroende av vissa nyckelkunder och trenderna som påverkar 

deras verksamheter.  

• Funktionsfel eller cybersäkerhetsintrång i informationssystem kan ha en negativ inverkan på det 

Kombinerade Bolagets servicekontinuitet och professionella rykte.  

• Det Kombinerade Bolagets verksamhet är beroende av relationer med leverantörer och andra tredje parter 

samt kvalitén på deras tjänster.  

• Det Kombinerade Bolagets verksamhet kan negativ påverkas av förlusten av chefer eller anställda i 

nyckelpositioner eller misslyckandet med att rekrytera nya talanger.  

• Ökade personalkostnader kan inverka negativt på det Kombinerade Bolagets lönsamhet.  

• Det Kombinerade Bolaget är skyldigt att uppfylla rigorös dataskydds- och personuppgiftslagstiftning 

vilket kan komma kan leda till att bolaget blir föremål för administrativa ingripanden eller sanktioner.  

• Det Kombinerade Bolagets verksamheter inbegriper legala och regulatoriska risker ifråga om efterlevnad 

kring dess verksamhet i flera jurisdiktioner. 

• Förändringar i nuvarande norska undantag i mervärdesskatt kan resultera i ökad skattskyldighet för det 

Kombinerade Bolaget.  

• Det Kombinerade Bolaget är utsatt för omräknings- och transaktionsrisker till följd av fluktuationer i 

utländska valutakurser. 

Nyckelinformation om värdepapperen 

Värdepapperens viktigaste egenskaper 

Tietos aktier är registrerade i de finländska och svenska värdeandelssystemen. Aktierna är noterade och handlas 

under kortnamnet TIETO på Nasdaq Helsingfors och under kortnamnet TIETOS på Nasdaq Stockholm. Tieto har 

endast ett aktieslag vars ISIN-kod är FI0009000277. 

Aktieägarna i EVRY kommer såsom fusionsvederlag erhålla 0,1200 nya aktier i Tieto per enskilt kontoförd aktie 

i EVRY ("Fusionsvederlagsaktierna"). Förutom Fusionsvederlagsaktierna kommer aktieägarna i EVRY såsom 

fusionsvederlag erhålla 5,28 NOK kontant per varje enskild EVRY-aktie som ägs av dem 

("Fusionsvederlagskontanterna"). Tieto förväntar sig främst att leverera Fusionsvederlagsaktierna genom ett 

deponeringsförmånsarrangemang (depository interest arrangement) i den norska Verdipapirsentralen ("VPS"). I 

andra hand kan Fusionsvederlagsaktierna komma att levereras såsom depåbevis registrerade hos VPS eller såsom 

direkt innehavda aktier i det Kombinerade Bolaget i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland 

Oy ("Euroclear Finland"). Fusionsvederlagskontanterna och Fusionsvederlagsaktierna hänvisas tillsammans 

såsom "Fusionsvederlaget".  

Fusionsvederlagsaktierna motsvarar den redan existerade aktieklassen i Tieto. Handelsvalutan för 

Fusionsvederlagsaktierna på Nasdaq Helsingfors är euro och på Nasdaq Stockholm svenska kronor. Antalet 

Fusionsvederlagsaktier som ska emitteras av Tieto uppgår till cirka 44 316 519 och det totala antalet aktier i det 

Kombinerade Bolaget skulle således uppgå till 118 425 771 (enskild benämnd "Aktie" och tillsammans 

"Aktierna"). Fusionsvederlagsaktierna har inget nominellt värde.  

Rättigheter kopplade till Fusionsvederlagsaktierna inkluderar bland annat, företrädesrätt till att teckna nya aktier i 

det Kombinerade Bolaget, rätt att delta och utöva rösträtt på bolagsstämma, rätt till utdelning och utdelning av fritt 

eget kapital och rätt att begära inlösen till skäligt pris av en aktieägare som äger aktier som representerar mer än 
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90% av aktierna och rösterna i det Kombinerade Bolaget, såväl som andra rättigheter som finns tillgängliga i den 

finska aktiebolagslagen. Fusionsvederlagsaktierna är fritt överlåtbara.  

Varje Fusionsvederlagsaktie ger innehavaren rätt till en röst på bolagsstämman hos det Kombinerade Bolaget.  

Det Kombinerade Bolaget förväntar sig att fortsätta med en tilltalande utdelningspraxis. Det Kombinerade Bolaget 

kommer att fastställa sin utdelningspolicy efter Ikrafträdandedatumet och årligen utvärdera förutsättningarna för 

att dela ut utdelning eller annat fritt eget kapital. Tidigare utbetald utdelning eller utdelning av annat fritt eget 

kapital gjord av Tieto eller EVRY för föregående räkenskapsår är inte en indikation på den utdelning, om någon, 

som kan komma att utbetalas av det Kombinerade Bolaget för kommande räkenskapsår. Det kan inte garanteras 

att det Kombinerade Bolaget kommer att dela ut någon utdelning eller fritt eget kapital i framtiden.  

Var kommer värdepapperen att handlas? 

Tieto kommer ansöka om att notera Fusionsvederlagsaktierna som ska emitteras av Tieto på Nasdaq Helsingfors 

och Nasdaq Stockholm. Handel i Fusionsvederlagsaktier registrerade hos Euroclear Finland beräknas påbörjas på 

eller omkring Ikrafträdandedatumet eller så snart som möjligt därefter.  

Tieto och EVRY kommer dessutom söka att säkerställa att det Kombinerade Bolagets aktier, främst genom 

deponeringsförmånsarrangemang, i andra hand såsom depåbevis eller direkt innehav i det Kombinerade Bolaget, 

noteras på Oslo Børs i anslutning till slutförandet av Fusionen eller så snart som möjligt därefter ("Oslo-

noteringen").  

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen? 

• Det Kombinerade Bolaget kanske inte nödvändigtvis kan realisera några eller någon av de förväntade 

fördelarna av Fusionen på det sätt eller inom den tidsram som för närvarande förväntas, eller 

överhuvudtaget, och implementeringskostnaderna kan överskrida uppskattningarna.  

• Olika faktorer kan orsaka att Fusionen inte slutförs eller att dess slutförande blir försenat.  

• Marknadspriset på Aktierna kan fluktuera betydligt, vilket kan leda till att investerare förlorar hela eller 

delar av sitt investerade kapital.  

• Det Kombinerade Bolaget kan i framtiden vara förhindrat, eller besluta om att inte, betala ut utdelning 

eller andra utdelningar av fritt eget kapital. 

• Fusionsvederlaget kommer inte justeras för att återspegla fluktuationer i marknadspriset på aktier i Tieto 

eller EVRY, och inte heller för att återspegla fluktuationerna i NOK till EUR ration.  

• Framgångsrikt slutförande av Fusionen är beroende av den Nya Finansieringen som är exponerad för 

fluktuationer i valutaväxlingskurser.  

• Oslo-noteringen kanske inte lyckas som förväntat eller så kanske inte noteringen sker överhuvudtaget, 

och det kan inte försäkras att processen med Oslo-noteringen kommer att pågå på obestämd tid.  

• Fusionsvederlagsaktierna förväntas levereras genom ett deponeringsförmånsarrangemang, vilket innebär 

att EVRY-aktieägare som erhåller Fusionsvederlagsaktier kommer betraktas som förvaltarregistrerade 

aktieägare vilket innebär ytterligare risker, inklusive: 

• Aktier som innehas genom deponeringsförmånsarrangemanget kommer inte kunna köpas och 

säljas på Oslo Børs före Oslo-noteringen skett, för vilket det inte kan försäkras att så sker; 

• om Oslo-noteringen sker kan marknadspriset och likviditeten för de Aktier som noteras på Oslo 

Børs genom deponeringsförmånsarrangemanget skilja sig från marknadspriset och likviditeten 

på de Aktier som är noterade på Nasdaq Helsingfors eller Nasdaq Stockholm och deras 

marknadspris och likviditet kan fluktuera betydande; och 
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• aktieägare som innehar sina Aktier genom deponeringsförmånsarrangemanget kommer att vara 

utsatta för den utländska valutaväxlingsrisken som kan uppstå på grund av fluktuationer i NOK 

till EUR eller NOK till SEK ration.  

Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten och upptagandet till handel på en 

reglerad marknad 

Varför upprättas detta Fusionsprospekt? 

Tieto har förberett och publicerat detta Fusionsprospekt i syfte i att emittera Fusionsvederlagsaktier till aktieägarna 

i EVRY, notera Fusionsvederlagsaktierna på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm samt för att söka om 

Oslo-noteringen.  

Motiveringen för sammanslagningen och överblick över det Kombinerade Bolaget 

Det Kombinerade Bolagets namn kommer vara TietoEVRY Oyj (på svenska TietoEVRY Abp, och på engelska 

TietoEVRY Corporation) och dess säte kommer vara Esbo. Det Kombinerade Bolaget kommer vara ett digitalt 

tjänste- och mjukvaruföretag med verksamhet på de nordiska marknaderna med starkt fokus på Finland, Sverige 

och Norge. Syftet med Fusionen är att skapa ett av de mest konkurrenskraftiga digitala tjänste- och 

mjukvaruföretaget i Norden. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro och 24 000 anställda 

kommer det Kombinerade Bolaget vara väl positionerat för att skapa digitala fördelar för företag och samhället i 

Norden. Fusionen kommer slå samman starka digitala kompetenser och industrimjukvara med avancerade moln- 

och infrastrukturtjänster. Baserat på Tietos och EVRYs produkt- och kompetensportfolios finns det potential för 

ökad konkurrenskraft till fördel för kunder och anställda – och en potential att växa över verksamheter.  

Det Kombinerade Bolaget erbjuder digitala tjänster, konsultation och mjukvara för företag och offentliga 

institutioner. Dessutom förväntas det Kombinerade Bolaget ha heltäckande IT-tjänstlösningar för de nordiska 

marknaderna, inklusive för sjukvård och välfärd såväl som för den offentliga sektorn, i vilken det förväntas 

omfattande nationella reformer. Den starka närvaron i Norge, Sverige och Finland tillsammans med globala 

leveranscenter utgör en god grund för framtida tillväxt; Fintech-lösningar, branschspecifik mjukvara och tjänster 

för produktutveckling utgör den drivande kraften för fortsatt internationell expansion. Med den kombinerade 

kapaciteten att investera i nya tjänster och erbjudanden är sammanslagningen av Tieto och EVRY väl positionerat 

för att driva innovation.  

Tieto och EVRY kompletterar varandra i hög grad utifrån ett geografiskt samt erbjudande- och kundperspektiv 

och Fusionen kommer skapa en av de största gemenskaperna för digitala tjänster i Norden. Fusionen förväntas 

skapa värde för aktieägarna genom fastlagda framtida årskostnader och långsiktiga intäktssynergier, samt 

skalfördelar och innovation genom ökade investeringar. 

Eftertraktade kostnadssynergier på cirka 75 miljoner EUR årligen förväntas uppnås genom effektivitet i leverans 

och försäljning, allmänna och administrativa kostnader samt portfolio- och investeringsrationalisering. Tieto och 

EVRY förväntar sig att cirka 60% av besparingarna kommer att uppnås i slutet av 2021 och 90% i slutet av 2022. 

Ytterligare möjligheter för mer kostnadssynergier kommer att undersökas kontinuerligt. Tieto och EVRY 

uppskattar att engångskostnader för genomförandet förväntas materialiseras tills 2022 och uppgå till 120-140 

miljoner EUR.  

Intäktssynergier väntas genereras speciellt från applikationsmodernisering, digital konsultation, offentliga moln 

och konsultation, och expansion av finansiella tjänster och annan branschprogramvara. Intäktssynergierna 

förväntas öka på lång sikt.  

Rapporteringsskyldigheter för det Kombinerade Bolaget 

Tietos rapporteringsspråk är finska och engelska. Det Kombinerade Bolaget kommer att följa de regler och 

föreskrifter för informationsskyldigheter och bolagsstyrning som gäller för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq 

Helsingfors.  
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Aktieägarbasen för det Kombinerade Bolaget och aktieägarstöd 

Efter genomförandet av Fusionen kommer Tietos aktieägare inneha cirka 62,5% i det Kombinerade Bolaget och 

EVRYs aktieägare ungefär 37,5%. Som ett resultat av slutförandet av Fusionen kommer EVRYs största aktieägare, 

fonder med rådgivning från Apax Partners LLP, som agerar genom företaget Lyngen Holdco S.A.R.L. ("Apax"), 

bli den största aktieägaren i det Kombinerade Bolaget med ett ägande på cirka 20,4%. Tietos största aktieägare 

Cevian Capital Partners Ltd ("Cevian") och Solidium Oy ("Solidium") kommer att äga cirka 9,3% respektive 

6,3%. 

Den 19 juni 2019 offentliggjorde Solidium att det ingått en villkorad överenskommelse om att köpa cirka 4,4 

miljoner Tieto-aktier från Apax. Den föreslagna försäljningen och förvärvet är villkorat av, bland annat, 

slutförandet av Fusionen och inkluderar sedvanliga villkor. Om aktieförsäljningen mellan Solidium och Apax 

slutförs kommer Solidiums ägande i det Kombinerade Bolaget att uppgå till 10,0%. 

Cevian och Solidium innehar tillsammans 25% av aktierna och rösterna i Tieto, och Apax, som innehar cirka 54% 

av aktierna och rösterna i EVRY, har oåterkalleligt åtagit sig, under vissa sedvanliga villkor, att delta i respektive 

extra bolagsstämma för Tieto och EVRY och att rösta för Fusionen. 

Bolagsstyrningen i det Kombinerade Bolaget 

Styrelsen och Aktieägarnas Nomineringskommitté i Tieto har föreslagit, efter samråd med Nomineringskommittén 

i EVRY, att Timo Ahopelto, Tomas Franzén, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Niko Pakalén 

och Endre Rangnes i den nuvarande styrelsen i Tieto villkorat väljs att fortsätta sina uppdrag såsom 

styrelseledamöter i det Kombinerade Bolaget, att Rohan Haldea, Salim Nathoo och Leif Teksum i den nuvarande 

styrelsen i EVRY villkorat väljs att fortsätta sina uppdrag såsom styrelseledamöter i det Kombinerade Bolaget, 

och att Tomas Franzén, för närvarande styrelseledamot i Tieto, villkorat väljs som styrelseordförande i det 

Kombinerade Bolaget, vardera för en period som börjar på Ikraftträdandedatumet och gäller intill slutet av den 

första årsstämman som hålls efter Ikraftträdandedatumet i det Kombinerade Bolaget.  

Den 29 oktober 2019, tillkännagav Tieto personalrepresentanterna till TietoEVRY Abp:s styrelse.* 

Personalen har nominerat följande personer samt ställföreträdare för varje person:* 

• Anders Palklint, Senior Project Manager, född 1967 samt ställföreträdare Robert Spinelli, Customer 

Executive, född 1957 

• Ilpo Waljus, Test Manager, född 1974 samt ställföreträdare Jenni Tyynelä, Senior Test Engineer, född 

1974 

• Ola Hugo Jordhøy, Chief Consultant, född 1956 samt ställföreträdare Sigve Sandvik Lærdal, Senior 

Consultant, född 1966 

• Tommy Sander Aldrin, Chief Consultant, född 1965 samt ställföreträdare Sigmund Ørjavik, Chief 

Consultant, född 1969* 

Mandatperioden för personalrepresentanterna är två år. Den första mandatperioden tar dock slut vid slutet av den 

ordinarie bolagsstämman 2022.* 

I enlighet med beslutet av Tietos extra bolagsstämma den 3 september 2019, fastställs belöningen för 

styrelseledamöterna som nominerats av personalen som personalrepresentanter skilt. Belöningen kommer inte i 

något fall överstiga belöningen för övriga styrelseledamöter.* 

Tieto och EVRY tillkännagav den 16 oktober 2019 den planerade ledningsgruppen för det kombinerade bolaget 

TietoEVRY. Landsteam och verksamhetsområden kommer att utgöra grundstommen i det nya bolagets 

verksamhet.* 

Landsteamen kommer att fokusera på att utveckla kundupplevelser och samt integrera hela företagets erbjudande 

till förmån för kunderna. Verksamhetsområdena kommer att fokusera på att utveckla tjänster och praxis för att 

säkerställa TietoEVRYs konkurrenskraft på marknaden. Gemensamma koncernfunktioner som ekonomi- och 

finans; human resources; verksamhets- och strategisamordning kommer att stödja affärsverksamheten inom 
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områden så som affärsstrategi, resultatstyrning, medarbetarutveckling, varumärke, kommunikation, global 

leverans och affärsutveckling. Integrationsprogrammet för TietoEVRY utgör också en betydande del av operativ 

struktur och koncernledning.* 

Koncernledningen för TietoEVRY efter fusionen kommer att bestå av följande positioner:* 

• Satu Kiiskinen, Managing Partner, Finland – nuvarande roll: Managing Partner Finland på Tieto.   

• Christian Pedersen, Managing Partner, Norway – nuvarande roll: Executive Vice President, EVRY 

Norway and EVRY Nordic Consulting  

• Karin Schreil, Managing Partner, Sweden – nuvarande roll: Executive Vice President, EVRY Sweden  

• Thomas Nordås, Head of Digital Consulting – nuvarande roll: Managing Partner, Norway på Tieto.  

• Johan Torstensson, Head of Cloud & Infra – nuvarande roll: Executive Vice President Digital Platform 

Services på EVRY  

• Christian Segersven, Head of Industry Software – nuvarande roll: Head of Industry Software på Tieto  

• Wiljar Nesse, Head of Financial Services – nuvarande roll: Executive Vice President, EVRY Financial 

Services  

• Tom Leskinen, Head of Product Development Services – nuvarande roll: Head of Product Development 

Services på Tieto  

• Malin Fors-Skjæveland, TietoEVRY Integration Officer – nuvarande roll: Executive Vice President  for 

Sales Excellence på EVRY  

• Ari Järvelä, Head of Operations – nuvarande roll: Head of Centers of Excellence på Tieto  

• Trond Vinje, Head of HR – nuvarande roll: Executive Vice President, Human Resources på EVRY  

• Kishore Ghadiyaram, Head of Strategy – nuvarande roll: Chief of Strategy på Tieto  

• Tomi Hyryläinen, Chief Financial Officer – nuvarande roll: Chief Financial Officer på Tieto.*  

Som meddelades den 18 juni kommer Kimmo Alkio att, efter myndigheters godkännande, utses till VD för 

TietoEVRY. Ovan nämnda roller och personer kommer att utgöra TietoEVRYs ledningsgrupp.* 

Per Hove, VD för EVRY, ska fortsätta leda EVRY till slutförandet av transaktionen, varpå han kommer att arbeta 

med Kimmo Alkio i specialprojekt och med TietoEVRYs integration.* 

Tieto och EVRY meddelade den 5 september 2019 att de informerats om att Apax, Cevian och Solidium den 3 

september 2019 ingått ett bindande förvaltningsavtal avseende nomineringen av styrelseledamöter i det 

Kombinerade Bolaget. Vidare har Apax åtagit sig vissa begränsningar för dess ägande och överföring av aktier i 

det Kombinerade Bolaget.*  

Intäkter från Fusionen 

Det kommer inte att uppstå några intäkter från emissionen av Fusionsvederlagsaktierna till det Kombinerade 

Bolaget. 

Intressekonflikter relaterade till Fusionen 



13 

 

Nordea Bank Abp ("Nordea"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) eller några av deras respektive 

relaterade bolag kan, från tid till annan, ha tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla finansiell 

rådgivning, investerings- eller kommersiella banktjänster såväl som finansiering till Tieto som en del i deras 

dagliga verksamhet, vilken de kan ha haft eller i framtiden kan få ta ut sedvanliga avgifter och provision för. 

Nordea har också mandat att agera som ledande arrangör och garant för ombesörjandet av Tietos finansiering av 

Fusionen (den "Nya Finansieringen") tillsammans med SEB. 

Per Hove, nuvarande VD i EVRY, är berättigad till en transaktionsbonus som uppgår till cirka 1x av hans årliga 

grundlön vid framgångsrikt slutförande av Fusionen. Det har kommits överens om att han ska arbeta för det 

Kombinerade Bolaget med specifika uppgifter och konsultation under en period av 12 månader efter slutförande 

av Fusionen, som rådgivare till det Kombinerade Bolagets VD. Under tolvmånadersperioden kommer han erhålla 

samma kompensationsnivå som i hans nuvarande anställningsavtal. Det har också enats om att alla hans befintliga 

optioner under EVRY Long Term Incentive Program ("LTIP") och begränsade aktierättigheter under EVRY Short 

Term Incentive Program ("STIP") kommer att avslutas mot avräkning i kontanter för värdet på de begränsade 

aktierättigheterna och optionerna. 

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper? 

Styrelserna i Tieto och EVRY ingick den 18 juni 2019 ett fusionsavtal avseende sammanslagningen av bolagens 

affärsverksamheter ("Fusionsavtalet") och undertecknade den 26 juni 2019 en fusionsplan enligt vilken de båda 

bolagen ska fusioneras ("Fusionsplanen"). 

Den föreslagna Fusionen kommer slutföras genom en skattepliktig lagstadgad gränsöverskridande fusion genom 

absorption av EVRY in i Tieto i enlighet med kapitel 16 i den finska aktiebolagslagen (624/2006, i dess ändrade 

lydelse) ("Finska Aktiebolagslagen") och kapitel 13 i den norska lagen om publika aktiebolag från 13 juni 1997 

No. 45 ("Norska Publika Aktiebolagslagen").  

Det planerade Ikraftträdandedatumet, vilket innebär den planerade registreringen av slutförande av Fusionen, är 

den 1 februari 2020 (den verkliga registreringstiden beräknas till ca 00:01:01). Det planerade datumet för 

Ikraftträdandedatumet är inte bindande och det faktiska Ikraftträdandedatumet kan komma att bli tidigare eller 

senare än det ovan angivna datumet. 

Styrelsen i Tieto har den 22 juli 2019 föreslagit att den extra bolagsstämman i Tieto som ska hållas den 3 september 

2019 beslutar om Fusion i enlighet med Fusionsplanen såsom den godkänts av styrelserna i Tieto och EVRY och 

daterats den 26 juni 2019 samt därefter registrerats hos den finska patent- och registreringsstyrelsens 

handelsregister och det norska Foretaksregisteret den 28 respektive 27 juni 2019. 

Styrelsen i EVRY har den 6 augusti 2019 föreslagit att den extra bolagsstämman i EVRY som ska hållas den 2 

september 2019 beslutar om Fusion i enlighet med Fusionsplanen. 

Tietos och EVRYs extra bolagsstämmor har den 3 september respektive den 2 september 2019 beslutat om 

Fusionen i enlighet med Fusionsplanen samt godkänt Fusionsplanen.* 

Fusionsvederlagsaktierna ska emitteras till aktieägarna i EVRY i proportion i till deras aktieägande i EVRY på en 

avstämningsdag som fastställs i samband med slutförandet av Fusionen. Inget Fusionsvederlag kommer att betalas 

ut i förhållande till de aktier i EVRY som innehas av EVRY eller av Tieto. Tilldelningen av Fusionsvederlaget är 

baserat på aktieägandet i EVRY på avstämningsdagen som fastställs i samband med slutförandet av Fusionen. 

Om antalet aktier som ska erhållas av aktieägare i EVRY (per varje individuellt värdeandelskonto) som 

Fusionsvederlagsaktier är ett bråknummer ska bråkdelarna avrundas ner till det närmaste hela talet. Bråkdelar av 

rättigheter till Fusionsvederlagsaktier ska ackumuleras och säljas i offentlig handel på Nasdaq Helsingfors eller 

Oslo Børs och intäkterna ska delas ut till aktieägare i EVRY som har rätt att få sådana andelar av rättigheter i 

förhållande till innehav av sådana andelar av rättigheter. Eventuella kostnader relaterade till försäljning och 

distribution av andelar av rättigheter ska bäras av Tieto. 

Per datumet av detta Fusionsprospekt uppgår antalet utestående aktier i EVRY (exklusive egna aktier som innehas 

av EVRY) till 369 304 333. Dessutom innehar EVRY 1 501 744 av dess egna aktier. Baserat på omständigheterna 
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per datumet för detta Fusionsprospekt skulle det totala antalet Fusionsvederlagsaktier uppgå till 44 316 519 aktier 

och det totala antalet Fusionsvederlagskontanter uppgå till 1 949 926 878,24 NOK.  

Det totala slutgiltiga beloppet på Fusionsvederlaget kan påverkas av, bland annat, all förändring avseende antalet 

aktier emitterade av och utestående i EVRY, t.ex., att EVRY emitterar nya och/eller överlåter egna aktier som 

innehas av EVRY i enlighet med redan existerande aktieincitamentsprogram, före Ikraftträdandedatumet. 

Fusionsvederlaget skall utbetalas till aktieägarna i EVRY på Ikraftträdandedatumet eller så snart som rimligen kan 

vara möjligt därefter i enlighet med praxis av Euroclear Finland och VPS. I första hand förväntar sig Tieto att 

leverera Fusionsvederlagsaktierna genom ett deponeringsförmånsarrangemang i VPS. I andra hand kommer 

Fusionsvederlagsaktierna levereras som depåbevis registrerades hos VPS eller såsom direkt innehavda aktier i det 

Kombinerade Bolaget i det kontobaserade värdepapperssystemet som förs av Euroclear Finland Ltd. 

I händelse av att Oslo-noteringen inträffar ska det Kombinerade Bolaget underlätta innehav och handel med aktier 

för nuvarande aktieägare i EVRY genom ett deponeringsförmånsarrangemang i VPS (främst), som VPS-

registrerade depåbevis (sekundärt) eller, om möjligt, direktregistrering av det Kombinerade Bolagets aktier i VPS 

(förutses för närvarande inte vara möjligt). I händelse av att Oslo-noteringen inte inträffar, ska det Kombinerade 

Bolaget underlätta och täcka kostnaderna för de eventuella aktieägare som så önskar i EVRY att inom tre (3) 

månader efter det att fusionen har slutförts att byta till innehav av aktier registrerade i Euroclear Finland, antingen 

genom en förvaltarstruktur eller annan struktur som generellt är lämplig för den nuvarande aktieägarbasen. 

Eventuella bråkdelar av rättigheter till Fusionsvederlagsaktiernas nya aktier i det Kombinerade Bolaget ska 

ackumuleras och säljas i offentlig handel på Nasdaq Helsingfors eller Oslo Børs och intäkterna ska delas ut till 

aktieägare i det fusionerande bolaget som har rätt att få sådana bråkdelar av rättigheter i förhållande till innehav 

av sådana bråkdelar av rättigheter. Eventuella kostnader relaterade till försäljning och distribution av bråkdelar av 

rättigheter ska bäras av Tieto. 

Fusionsvederlagskontanterna ska automatiskt betalas till varje aktieägare i EVRY till de bankkonton som är 

kopplade till de norska värdeandelskontona för varje sådan aktieägare i VPS. 

Tieto eller EVRY ålägger inte sina respektive aktieägare några kostnader i förhållande till Fusionen. 

Villkor för Fusionen 

Slutförandet av Fusionen är villkorad av uppfyllelse eller, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, 

frånfallande av vart och ett av villkoren som krav för Fusionen. Slutförandet av Fusionen är till exempel villkorad 

av godkännande av två tredjedelar av aktierna och rösterna i Tieto och EVRY på respektive extra bolagsstämma, 

inhämtande av nödvändiga godkännanden från konkurrensmyndigheter såväl som sedvanliga villkor för 

slutförande. Dessutom innehåller Fusionsavtalet t.ex. ömsesidiga sedvanliga utfästelser och garantier såväl som 

åtaganden att, bland annat, varje part ska utföra dess verksamhet som normalt före slutförandet av fusionen, hålla 

den andra parten informerad om alla frågor som kan vara av väsentlig relevans för att genomföra fusionen, 

förberedelse av fusionsprospektet, nödvändiga regulatoriska och andra ansökningar och anmälningar som skall 

utföras, såväl som handlingar relaterade till finansieringen av den Kombinerade Bolaget, avveckling av incitament 

till EVRY-anställda, och arbetstagarrepresentation. 

Tieto och EVRY meddelade den 1 november 2019 att alla myndighetsgodkännanden som behövs för att genomföra 

Fusionen har erhållits, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter. Godkännandet från Norges 

Konkurrensmyndighet är villkorad av en divestering av EVRYs affärsverksamhet för dokumenthanterings- och 

arkiveringstjänster för den offentliga sektorn i Norge.* 

Uppsägning av Fusionsavtalet under vissa omständigheter 

Fusionsavtalet upphör automatiskt i och med slutförandet av Fusionen på Ikraftträdandedatumet. Fusionsavtalet 

kan sägas upp med omedelbar verkan före slutförande av Fusionen genom ömsesidigt skriftligt samtycke från båda 

styrelserna i Tieto och EVRY. Vardera av Tieto och EVRY kan dessutom ensidigt säga upp Fusionsavtalet bland 

annat om (i) villkoren för slutförandet av Fusionen inte har uppfyllts senast den 31 januari 2020, såvida inte detta 

datum med anledning av särskilda omständigheter skjutits upp med maximalt tre (3) månader; (ii) de extra 

bolagsstämmorna i Tieto eller EVRY inte har godkänt Fusionen; eller (iii) med anledning av motpartens brott mot 
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utfästelser och garantier som resulterar i en väsentlig negativ effekt. För de fall att Fusionsavtalet sägs upp med 

annan anledning än att Fusionen slutförts på Ikraftträdandedatumet ska aktieägarna i EVRY inte vara berättigade 

till något Fusionsvederlag. 

Tillämpliga lagar och tvistlösning  

Fusionsavtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med norsk lag utan att ge verkan åt något val eller 

lagvalskonfliktbestämmelse eller -regel (vare sig det gäller Norge eller någon annan jurisdiktion) som skulle 

resultera i tillämpning av rättsregler i någon annan jurisdiktion än Norge.  

Fusionsplanen ska tolkas och tillämpas i enlighet med norsk och finsk lag utan att ge verkan åt något val eller 

lagvalskonfliktbestämmelse eller -regel (vare sig det gäller Norge, Finland eller någon annan jurisdiktion) som 

skulle resultera i tillämpning av rättsregler i någon annan jurisdiktion än Norge eller Finland.  

 


