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TÄYDENNYSASIAKIRJA BRADY CORPORATIONIN KOKONAAN OMISTAMAN TYTÄRYHTIÖN         

BRADY S.À R.L.:N 15.4.2021 PÄIVÄTTYYN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA 

JULKISTA KÄTEISOSTOTARJOUSTA KAIKISTA NORDIC ID OYJ:N OSAKKEISTA 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI VALTIOISSA TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA 

SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ 

HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, VÄLITETÄ TAI LÄHETETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI 

LÄHETTÄÄ VALTIOIHIN, LAINKÄYTTÖALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. 

OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI 

YHDYSVALTOIHIN EIKÄ POSTITSE, MUILLA KEINOIN TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI 

ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ (FAKSIN, KOPIOINNIN, PUHELIMEN TAI INTERNETIN KÄYTTÖ 

MUKAAN LUKIEN). SITEN TÄTÄ TARJOUSASIAKIRJAA EIKÄ SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA 

SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, VÄLITTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ 

YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISTA, EIKÄ OSTOTARJOUSTA OLE MAHDOLLISTA HYVÄKSYÄ 

YHDYSVALLOISTA MILLÄÄN TÄLLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ. 

Brady S.à r.l. (”Brady” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Nordic ID Oyj (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) ovat 15.4.2021 

allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaisesti Brady on tehnyt 

vapaaehtoisen Yhtiön hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID:n 

liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), jotka 

eivät ole Nordic ID:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on julkistanut 

15.4.2021 Ostotarjousta koskevan 15.4.2021 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). 

Ostotarjous alkoi 16.4.2021. 

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa seuraavilla tähän asiakirjaan (”Täydennysasiakirja”) 

sisältyvillä tiedoilla: 

• Nordic ID:n 23.4.2021 yhtiötiedotteella julkistamalla liiketoimintakatsauksella koskien 

katsauskautta 1.1.-31.3.2021. 

• Brady Corporation-konserniin kuuluva Brady s.r.o. on antanut Yhtiölle yhteensä 250.000 

euron suuruisen lisälainan. Laina on vakuudeton ja se tulee maksaa 30 päivän sisällä 

lainanantajan esittämästä vaatimuksesta. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin milloin 

tahansa. 

Edellä yksilöityjen tietojen johdosta Tarjouksentekijä muuttaa seuraavia Tarjousasiakirjan kohtia 

seuraavasti: 

Tarjousasiakirjan kohdan ”5.8 Taloudelliset tiedot” ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön tilintarkastettu konsolidoitu tilinpäätös 

31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (katso LIITE C) sekä Yhtiön liiketoimintakatsaus 1-

3/2021 (katso LIITE D) Yhtiön julkistamassa muodossa. 

Tarjousasiakirjan kohta ”5.9 Yhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät” muutetaan kuulumaan 

seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

Yhtiön tulevaisuudennäkymiä on kuvattu Yhtiön hallituksen toimintakertomuksessa, joka 

sisältyy Yhtiön 31.12.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätökseen (katso LIITE C) sekä 

Yhtiön liiketoimintakatsauksessa 1-3/2021 (katso LIITE D). 
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Tarjousasiakirjan kohta ”6.4 Brady -konsernin Nordic ID:lle myöntämä rahoitus” muutetaan 

kuulumaan seuraavasti (muutokset lihavoitu sekä poistot lihavoitu ja yliviivattu): 

Brady -konserniin kuuluva Brady s.r.o. on antanut Yhtiölle osapuolten välillä 

allekirjoitetuilla sopimuksilla 18.3.2021 al-lekirjoitetulla sopimuksella yhteensä 503.000 

suuruiset lainat 253.000 euron suuruisen lainan. Lainat ovat vakuudettomia ja ne Laina 

on vakuudeton ja se tulee maksaa 30 päivän sisällä lainanantajan esittämästä 

vaatimuksesta. Yhtiöllä on oikeus maksaa lainat laina takaisin milloin tahansa.  

Tarjouksentekijä täydentää Tarjousasiakirjaa Nordic ID:n 23.4.2021 julkistamalla yhtiötiedotteella, 

joka lisätään tarjousasiakirjan liitteeksi D, jonka johdosta kohtaa (7. LIITTEET) täydennetään 

seuraavasti (muutokset lihavoitu): 

LIITE D – Yhtiön taloudelliset tiedot 

Yhtiön 23.4.2021 julkistama yhtiötiedote, joka sisältää Yhtiön liiketoimintakatsauksen    

1-3/2021 Yhtiön julkistamassa muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla 

tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

Asiakirjojen saatavuus 

Tulostettu versio suomenkielisistä Tarjousasiakirjasta on ollut saatavilla 15.4.2021 alkaen sekä 

Täydennysasiakirjasta 23.4.2021 alkaen UB Securities Oy:stä, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki 

sekä Nasdaq Helsingistä, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Sähköinen versio Tarjousasiakirjasta on ollut 

saatavilla suomen- sekä englanninkielisenä 15.4.2021 alkaen sekä Täydennysasiakirjasta 23.4.2021 

alkaen internetissä osoitteessa www.unitedbankers.fi/fi/tender/nordicid. 

Tarjousasiakirja ja Täydennysasiakirja on laadittu suomenkielisenä, mutta niistä on saatavilla myös 

englanninkieliset epäviralliset käännökset. Jos Tarjousasiakirjan tai Täydennysasiakirjan 

kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt Tarjousasiakirjaa eikä Täydennysasiakirjaa. Arvopaperimarkkinalain 

ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 (määräysten ja ohjeiden 9/2013 mukaisesti 

(”Fivan Määräykset ja Ohjeet”) mukaisesti monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 

kaupankäynninkohteeksi otettuja osakkeita koskevaa tarjousasiakirjaa eikä tarjousasiakirjan 

täydennystä hyväksytetä Finanssivalvonnalla. Tarjouksentekijä on toimittanut Tarjousasiakirjan sekä 

Täydennysasiakirjat tiedoksi Finanssivalvonnalle, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth 

Marketille ja Yhtiölle Fivan Määräysten ja Ohjeiden edellyttämällä tavalla. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat  

Tämä Täydennysasiakirja sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, 

ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien 

suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden 

tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja 

koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan 

liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä 

toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia 

tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta 

koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden 

kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy 

luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa 
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riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla 

saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa 

tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Täydennysasiakirjassa luetellut 

tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan Täydennysasiakirjan päivämäärän mukaista 

asiantilaa. 
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LIITE D  

YHTIÖN TALOUDELLISET TIEDOT 
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