
 

TARJOUSASIAKIRJA  15.4.2021 

Ostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja 

 
UB Securities Oy 

 Brady S.à. r.l.   
 

Julkinen vapaaehtoinen käteisostotarjous Nordic ID Oyj:n kaikista osakkeista 
 

 
Brady S.à r.l. (”Tarjouksentekijä”), joka on yhdysvaltalaisen New Yorkin pörssissä (The New York Stock Exchange, 
”NYSE”) listatun Brady Corporationin (NYSE: BRC) täysin omistama Luxemburgilainen tytäryhtiö,  tarjoutuu arvo-
paperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 27 §:n ja tämän tarjousasia-

kirjan (”Tarjousasiakirja”) sisältämien ehtojen mukaisesti hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteisostotarjouk-
sella (”Ostotarjous”) kaikki Nordic ID Oyj:n (”Yhtiö tai ”Nordic ID”) liikkeelle laskemat ja ulkona olevat osakkeet 
(”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”), joita Yhtiö tai sen tytäryhtiö ei omista. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia 
osakeoptio-ohjelmia tai muita osakeohjelmasopimuksia tai Osakkeisiinsa liittyviä erityisiä oikeuksia.  

Nordic ID on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla (”Nasdaq First North Growth Market”) 
kaupankäyntitunnuksella NORDID. 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 15.4.2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka 

mukaisesti Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen Osakkeista. Osakkeen-
omistajille maksettava tarjousvastike on 3,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 
pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike"), ollen alisteinen mahdollisille oikaisuille, kuten jäljempänä kohdassa 4.3 
"Ostotarjouksen ehdot — Tarjousvastike" on selostettu. Ostotarjouksen mukaan Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu 
arvo on noin 8,1 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon Ostotarjouksesta 
ja Yhdistymissopimuksesta, ovat yksimielisesti päättäneet suositella Arvopaperimarkkinalain ja Arvopaperimarkki-
nayhdistys ry:n Ostotarjouskoodin ("Ostotarjouskoodi") mukaisesti annetussa lausunnossaan, että Yhtiön osak-
keenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen ("Suositus").  

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 26,0 prosenttia verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq First 
North Growth Marketissa 14.4.2021, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 
noin 15,6 prosenttia Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq 
First North Growth Marketissa ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti; ja noin 36,1 prosenttia verrattuna 
Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North 
Growth Marketissa ennen Ostotarjouksen julkaisupäivää ja siihen asti.   

Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 16.4.2021 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 17.5.2021 

klo 16:30 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa. Katso lisätietoja kohdasta 4.3 ”Tarjousaika”. Tarjouksentekijä 
pidättää oikeuden Tarjousajan jatkamiseen tai keskeyttämiseen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Ostotarjouksen toteuttamisen ehtona on tämän Tarjousasiakirjan kohdassa 4.4 ”Ostotarjouksen toteutumisedelly-
tykset” kuvattujen edellytysten täyttyminen. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden luopua mistä tahansa Ostotarjouksen 

toteuttamisedellytyksestä. 

Nordic ID:n tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jorma Lalla, Alpo Alho, Juha Reima, Tuulikki Lalla, Jorma Toivonen, 
Mevita Invest Oy, Henri Ojanen ja Juuso Lehmuskoski, jotka edustavat yhdessä noin 57,51 prosenttia (59,19 pro-
senttia ilman Yhtiön hallussa olevia Osakkeita) Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Yhtiön halli-
tukselle, että he ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen ehdotetun Ostotarjouksen mukaisesti, jos Ostotar-
jous toteutetaan. Katso lisätietoja kohdasta 1.7 ”Suurten osakkeenomistajien antamat sitoumukset”. 

Mikäli Ostotarjous toteutetaan ja Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) 

prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aloittaa osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen, "Osakeyhtiölaki") 18 luvun mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn lunastaakseen lo-
put Osakkeet niin pian kuin käytännössä on mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

Tällä etusivulla kerrotut tiedot tulee lukea yhdessä muualla tässä Tarjousasiakirjassa, erityisesti kohdassa 4 ”Osto-
tarjouksen ehdot”, esitettyjen tarkempien tietojen kanssa. 

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. 
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TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämä Tarjousasiakirja on laadittu Suomen lainsäädännön, mukaan luettuna Arvopaperi-

markkinalain 11 luvun 27 §:n, Valtiovarainministeriön asetuksen 1022/2012 sekä Finanssi-

valvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 mukaisesti (”Fivan Määräykset ja Ohjeet”). 

Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niistä johtuvat eri-

mielisyydet ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.  

Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt Tarjousasiakirjaa. Arvopaperimarkkinalain ja Fivan Mää-

räysten ja Ohjeiden mukaisesti monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-

ninkohteeksi otettuja osakkeita koskevaa tarjousasiakirjaa ei hyväksytetä Finanssivalvon-

nalla. Tarjouksentekijä on toimittanut Tarjousasiakirjan tiedoksi Finanssivalvonnalle, Nasdaq 

First North Growth Marketille ja Yhtiölle Fivan Määräysten ja Ohjeiden edellyttämällä tavalla. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 27 §:n mukaan lain 11 luvun 28 §:ssä viitattua suositusta 

julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista ei sovelleta Tarjoukseen, 

koska Tarjouksessa on kyse osakkeiden hankkimisesta julkisella ostotarjouksella monen-

keskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Edellä mainituista huolimatta Tarjouksentekijä ja 

Yhtiö ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet noudattavansa Ostotarjouksessa  Ostotarjous-

koodin suosituksia siltä osin kuin Ostotarjouskoodi soveltuu ostotarjoukseen monenkeski-

sessä kaupankäyntijärjestelmässä. 

Tarjousasiakirja on laadittu suomenkielisenä, mutta siitä on saatavilla myös englanninkieli-

nen epävirallinen käännös. Jos Tarjousasiakirjan kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, 

suomenkielinen versio on ratkaiseva. 

Tulostettu versio Tarjousasiakirjasta on saatavilla suomenkielisenä arviolta 15.4.2021 al-

kaen UB Securities Oy:stä, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki sekä Nasdaq Helsingistä, 

Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Sähköinen versio Tarjousasiakirjasta on saatavilla suomen- 

sekä englanninkielisenä 15.4.2021 alkaen internetissä osoitteessa www.unitedban-

kers.fi/fi/tender/nordicid. 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perus-

tuvat yksinomaan Yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan tilintarkastet-

tuun tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen, Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaup-

parekisterimerkintöihin, Yhtiön 14.4.2021 päivättyyn osakasluetteloon ja muihin julkisesti 

saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista 

tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista Tarjousasiakirjassa. 

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tätä Tarjousasiakirjaa ei täydennetä eikä 

päivitetä minkään Yhtiön tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen julkistaman talou-

dellisen informaation tai Yhtiön julkistamien muiden yhtiötiedotteiden perusteella, eikä Tar-

jouksentekijä muutoinkaan tiedota erikseen tällaisen taloudellisen tiedon tai muiden yhtiö-

tiedotteiden julkistamisesta, paitsi siinä määrin kuin pakottava lainsäädäntö tätä edellyttää. 

Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia kehotetaan ottamaan yhteyttä omassa 

maassaan toimivaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaan Ostotarjouksen hy-

väksymisestä aiheutuvien vero- ja mahdollisten arvopaperimarkkinaseurausten selvittä-

miseksi. 

Tarjouksentekijä ei vastaa mistään veroseurauksista, joita osakkeenomistajille voi aiheutua 

Ostotarjouksen hyväksymisestä. UB Securities Oy toimii Ostotarjouksessa ainoastaan Osto-

tarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin Tarjouksentekijää asiak-

kaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksen 

tekijälle UB Securities Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon 

tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen. 
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Tarjousasiakirjan jakeluun sovellettavat rajoitukset 

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita hyväksytä hankittavaksi henkilöiltä tai henkilöiden 

puolesta suoraan tai välillisesti missään sellaisessa valtiossa, jossa Ostotarjouksen tekemi-

nen tai sen hyväksyminen olisi soveltuvan lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä 

tai vaatisi minkään muun kuin Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti mainitun viranomaisen 

rekisteröintiä tai hyväksyntää tai muita toimia. Henkilöiden, jotka hankkivat ja/tai saavat 

haltuunsa Tarjousasiakirjan, tulee huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin, noudattaa 

sanottuja rajoituksia ja hankkia kaikki tarpeelliset luvat, hyväksynnät tai suostumukset. 

Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän neuvonantajat eivät vastaa millään tavoin minkään 

tahon minkäänlaisista sanottuja rajoituksia koskevista rikkomuksista. Kunkin tahon (mu-

kaan lukien muun muassa tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), 

joka aikoo toimittaa Tarjousasiakirjan tai siihen liittyvän asiakirjan Suomen ulkopuolelle, 

tulisi lukea huolellisesti tämä kohta "Tarjousasiakirjan jakeluun sovellettavat rajoitukset" 

ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lait voivat rajoittaa Tarjousasiakirjan levittämistä muissa 

valtioissa kuin Suomessa, minkä vuoksi henkilöiden, jotka saavat Tarjousasiakirjan hal-

tuunsa, tulisi huolellisesti tutustua sanottuihin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Sanottujen 

rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa tällaisten valtioiden arvopaperilakeja. 

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong-

kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin eikä Tar-

jousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kana-

dassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valti-

oihin (mukaan lukien millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä esimer-

kiksi sähköpostitse, postitse, telefaksilla, puhelimitse tai internetin välityksellä, tai minkään 

kansallisen arvopaperipörssin kautta), eikä Ostotarjousta ole mahdollista hyväksyä suoraan 

tai välillisesti tai millään tällaisella tavalla tai välineellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kana-

dassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa taikka näistä val-

tioista. Tarjousasiakirjan jäljennöksiä ja siihen liittyviä asiakirjoja ei siten postiteta, lähetetä 

edelleen, välitetä tai muuten levitetä tai lähetetä eikä niitä saa postittaa, lähettää edelleen, 

välittää tai muuten levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japa-

nissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka niistä valtioista 

tai tahoille, jotka hallinnoivat (tässä ominaisuudessaan) Osakkeita yhdysvaltalaisen, aust-

ralialaisen, kanadalaisen, hongkongilaisen, japanilaisen, uusiseelantilaisen tai eteläafrikka-

laisen henkilön lukuun, eivätkä henkilöt, jotka vastaanottavat tällaisia asiakirjoja (mukaan 

lukien tahot, jotka hallinnoivat Osakkeita osakkeenomistajan lukuun), saa levittää, lähettää 

edelleen postittaa, välittää tai lähettää niitä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong-

kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa eikä näihin valtioihin taikka 

näistä valtioista. Ostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan esittävän Tarjouksen-

tekijälle, että kyseiset henkilöt noudattavat näitä rajoituksia ja mikä tahansa Ostotarjouksen 

väitetty hyväksyntä on mitätön, jos se johtuu näiden rajoitusten suorasta tai välillisestä 

rikkomisesta. Osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, ei tule käyttää 

Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin tai Etelä-Afri-

kan postia suoraan tai välillisesti mihinkään Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvään tar-

koitukseen. Hyväksymisiä sisältäviä kirjekuoria ei tule postileimata Yhdysvalloissa, Austra-

liassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Osak-

keenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää hyväksymislomak-

keeseen osoite, joka ei sijaitse Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Ja-

panissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen 

Ostotarjouksen, jos he (i) toimittavat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkon-

gissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa postileimatun kirjekuoren tai (ii) 

antavat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-See-

lannissa tai Etelä-Afrikassa sijaitsevan osoitteen. Osakkeenomistajien katsotaan hylänneen 

Ostotarjouksen, jos he eivät täytä hyväksymislomakkeessa esitettyjä vaatimuksia. 
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Tarjouksentekijä ei ole ryhtynyt toimiin muualla kuin Suomessa julkisen Ostotarjouksen te-

kemiseksi tai Tarjousasiakirjan julkistamiseksi. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

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

ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausu-

mia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, stra-

tegioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, ra-

hoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heik-

kouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitel-

mia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ym-

päristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat 

lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käy-

töstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muun-

nelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä 

yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa 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. Tarjousasia-

kirjassa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan Tarjousasiakirjan 

päivämäärän mukaista asiantilaa eivätkä lausumat ole Yhtiön antamia lausumia. 

 

Tärkeitä päivämääriä 

Alla on esitetty Ostotarjoukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä olettaen, ettei tarjousaikaa ole 

jatkettu tai keskeytetty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Alla olevat päivämäärät ovat 

arvioita. 

15.4.2021 Tarjouksentekijän päätös tehdä Ostotarjous ja Ostotarjouksen 

julkistaminen 

15.4.2021  Tarjousasiakirja saatavilla sähköisenä versiona tästä päivämää-

rästä alkaen 

15.4.2021  Tarjousasiakirja saatavilla tulosteena tästä päivämäärästä al-

kaen 

16.4.2021 klo 9.30  Tarjousaika alkaa 

17.5.2021 klo 16.30  Tarjousaika päättyy (alustava). Tarjousaika päättyy aikaisin-

taan, jollei sitä jatketa tai keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen ja 

soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti, siinä laajuudessa 

kuin on tarpeen Toteuttamisedellytysten (kuten määritelty jäl-

jempänä) täyttämiseksi, edellyttäen että Yhtiön liiketoiminta ei 

vaikeudu kohtuuttoman kauan, kuten Arvopaperimarkkinalain 

11 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetaan; 

18.5.2021  Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen 

19.5.2021 (arvio)  Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen  

21.5.2021 (arvio) Ostotarjouksen myynti- ja ostotransaktioiden toteuttaminen 

21.5.2021 (arvio) Tarjousvastikkeen maksu 
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TARJOUSASIAKIRJASTA VASTUULLISET TAHOT 

 

Tarjouksentekijä 

 

Brady S.à r.l. 

Osoite: 75, Parc d'Activités, L - 8308 Capellen, Luxembourg  

Kotipaikka: Luxemburg 

 

 

Tarjouksentekijän hallitus 

 

Arianne Verstraeten 

Aaron Pearce 

Peter De Winne 

 

 

Tarjouksentekijä on laatinut tämän Tarjousasiakirjan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 

27 §:n mukaisesti Tarjousasiakirjassa kuvatun Ostotarjouksen tekemistä varten. 

 

Tarjousasiakirjasta vastuulliset tahot vakuuttavat, että heidän parhaan ymmärryksensä mu-

kaan ne tiedot, jotka annetaan Tarjousasiakirjassa, vastaavat tosiseikkoja, ja että tiedoista 

ei ole jätetty pois mitään Ostotarjouksen edullisuuden arviointiin todennäköisesti vaikutta-

vaa. 

 

Kaikki Tarjousasiakirjassa esitettävät Yhtiötä koskevat tiedot perustuvat ja ne on valmisteltu 

yksinomaan julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tarjouksentekijä vahvistaa tois-

taneensa nämä tiedot asianmukaisesti ja sikäli kun Tarjouksentekijä tietää ja on pystynyt 

Yhtiön julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, 

jotka tekisivät toistetuista tiedoista virheellisiä tai harhaanjohtavia. 

 

 

Luxemburgissa 15.4.2021  

 

Brady S.à r.l.  
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TARJOUKSENTEKIJÄN NEUVONANTAJAT 

 

Ostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksentekijän taloudellinen neuvonantaja Osto-

tarjouksen yhteydessä 

 

UB Securities Oy  

Aleksanterinkatu 21 A 

00100 Helsinki  

   

 

Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

 

Eversheds Asianajotoimisto Oy 
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1 OSTOTARJOUKSEN TAUSTA, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 

1.1 Ostotarjouksen tausta  

 

Tarjouksentekijä 

 

Tarjouksentekijä on yhdysvaltalaisen Brady Corporationin (”Brady”) täysin omistama Lu-

xemburgilainen tytäryhtiö. 

 

Bradyon kansainvälinen henkilöitä, tuotteita ja tiloja tunnistavien ja suojaavien kokonais-

ratkaisujen valmistaja ja markkinoija.  Bradyn tuotteet - huippukestävät teipit, opasteet, 

turvalaitteet, tulostusjärjestelmät ja ohjelmistot - auttavat asiakkaita parantamaan turval-

lisuuttaan, tuottavuuttaan ja suorituskykyään.  Vuonna 1914 perustetulla yhtiöllä on moni-

puolinen asiakaskunta elektroniikan, tietoliikenteen, teollisen tuotannon, sähköteollisuuden, 

rakentamisen, lääketieteen, avaruusteollisuuden ja monilla muilla aloilla.  

 

Bradyn pääkonttori on Milwaukeessa, Wisconsinissa, ja sen yritysten palveluksessa oli 

31.7.2020 maailmanlaajuisesti noin 5 400 työntekijää.  Bradyn tilivuoden 2020 myynti oli 

noin 1,08 miljardia dollaria.  Bradyn osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin pörssissä tun-

nuksella BRC. 

 

Lisätietoja Tarjouksentekijästä on esitetty Tarjousasiakirjan kohdassa "Tarjouksentekijän 

esittely". 

Nordic ID 

 

Nordic ID on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat 

kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla kaupankäyn-

titunnuksella NORDID. Yhtiön osakkeet ovat olleet listattuina Nasdaq First North Growth 

Market -markkinapaikalla 30.11.2018 alkaen. 

 

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, 

PaaS-palvelua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä 

niiden seurantaan ja hallintaan. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaa-

minen, pitkä toimialan tuntemus sekä yhtiön oma modulaarinen ohjelmistoalusta Radea, 

muodostavat perustan yhtiön tarjoamille PaaS-palveluille. 

 

Vuonna 1986 perustettu yhtiö on muuntautunut toimintansa aikana viivakoodilukijoiden val-

mistajasta RFID-teknologiaan (radiotaajuinen etätunnistus) perustuvien sovellusten globaa-

liksi toimittajaksi. Nordic ID:n kyky RFID-teknologian uudenlaiseen hyödyntämiseen IoT-

ympäristössä mahdollistaa sen, että jokaiselle tuotteelle luodaan oma identiteetti, jolloin 

sitä voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain. 

 

Lisätietoja Yhtiöstä on esitetty Tarjousasiakirjan kohdassa ”Yhtiön esittely". 

Ostotarjouksesta 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 15.4.2021 solmineet Yhdistymissopimuksen, jonka nojalla 

yhtiöt yhdistävät toimintansa, ja jonka mukaisesti Tarjouksentekijä on sitoutunut tekemään 

vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai 

minkään sen tytäryhtiön hallussa. Yhdistymissopimuksen pääasialliset ehdot on kuvattu alla 

Tarjousasiakirjan kohdassa "Yhdistymissopimuksen tiivistelmä". 

 

Ostotarjouksen mukainen vastike on 3,30 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka 

osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ollen alisteinen mahdollisille oikaisuille, kuten 

jäljempänä kohdassa "Ostotarjouksen ehdot - Tarjousvastike" on kuvattu. 
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Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon Ostotarjouksesta ja Yhdisty-

missopimuksesta, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouk-

sen hyväksymistä. Lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”Yhtiön hallituksen lausunto". 

Yhtiön hallituksen lausunto, sisältäen Suosituksen, on Tarjousasiakirjan liitteenä A. Osto-

tarjousta koskevan arvionsa tueksi Yhtiön hallitus on saanut Yhtiön taloudelliselta neuvon-

antajalta Translink Corporate Finance Oy:ltä 15.4..2021 päivätyn fairness opinion -lausun-

non, jonka mukaan Tarjousvastike on Yhtiön osakkeenomistajien kannalta taloudellisessa 

mielessä kohtuullinen fairness opinion -lausunnon päivämääränä. Fairness opinion -lausunto 

on liitetty kokonaisuudessaan Yhtiön hallituksen lausuntoon liitteessä A. 

 

Nordic ID:n tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jorma Lalla, Alpo Alho, Juha Reima, Tuulikki 

Lalla, Jorma Toivonen, Mevita Invest Oy, Henri Ojanen ja Juuso Lehmuskoski, jotka edusta-

vat yhdessä noin 57,51 prosenttia (59,19 prosenttia ilman Yhtiön hallussa olevia Osakkeita) 

Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti 

sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Suurten 

osakkeenomistajien sitoumukset". 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat Yhdistymissopimuksessa sitoutuneet noudattamaan Ostotar-

jouskoodia siltä osin kuin Ostotarjouskoodi soveltuu ostotarjoukseen monenkeskisessä kau-

pankäyntijärjestelmässä. 

 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lu-

kien sen pidennykset ja Jälkikäteiset Tarjousajat (kuten jäljempänä määritelty)) julkisessa 

kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla tai muulla tavoin Os-

totarjouksen ulkopuolella. 

 

1.2 Ostotarjouksen rahoitus 

Tarjouksentekijän heti käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamisen ja 

mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi Osakeyhtiölain mukaisesti. Tar-

jouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.  

1.3 Strateginen tausta ja tulevaisuuden suunnitelmat 

Nordic ID:n hankinnan myötä Brady pystyy monipuolistamaan ja laajentamaan RFID-

tarjontaansa houkutteleville uusille markkinoille, joilla orgaaninen kasvu on suurempaa. 

Nordic ID:llä on erinomaista teknologiaa sekä Bradyn valikoimaa täydentävä tuotetarjooma, 

joka auttaa Bradyä laajentumaan nopeasti kasvavilla seuraamisen track and trace -loppu-

markkinoilla teollisuudessa. Bradyn tarkoituksena on kasvattaa Nordic ID:n tuotekehitystoi-

mintaa uusien tuotteiden lanseeraamisen nopeuttamiseksi ja laajentaa tuotetarjoomansa 

sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Nordic ID:n teknologia yhdistettynä Bradyn 

johtavaan markkina-asemaan teollisten tulostimien ja materiaalien täsmämarkkinoilla tekee 

tästä houkuttelevan yhteenliittymän teollisuuden track and trace -sovellusten nopeasti kas-

vavalla alalla. 

1.4 Ostotarjouksen toteuttamisen vaikutukset Yhtiön ja Tarjouksentekijän liike-

toimintaan ja omaisuuteen sekä niiden johdon ja työntekijöiden tulevaan ase-

maan 

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Yhtiön toiminta jatkuu osana Tarjouksentekijän ja 

Bradyn konsernia. 

Lukuun ottamatta tässä mainittua ja Tarjousvastikkeen maksamista, Ostotarjouksen toteut-

tamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, varojen 

käyttöön, Yhtiön johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin. Tarjouk-

sentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Yhtiön hallituksen kokoonpanoa vastaamaan Yhtiön uutta 
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omistusrakennetta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista Ostotarjouksen toteuttami-

sen jälkeen. 

Tarjouksentekijä ei ole tehnyt sopimuksia, joilla myönnettäisiin palkkioita, korvauksia tai 

muita etuja Yhtiön johdolle tai hallituksen jäsenille Yhdistymissopimuksen täytäntöönpanoa 

ja/tai Ostotarjouksen toteuttamista vastaan. Yhtiön tiettyjen suurten osakkeenomistajien ja 

Tarjouksentekijän välillä solmittujen peruuttamattomien sitoumusten kuvauksista, katso 

kohta ”Suurten osakkeenomistajien sitoumukset”. 

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Tarjouk-

sentekijän liiketoimintaan tai omaisuuteen, sen johdon tai työntekijöiden asemaan tai sen 

toimipaikkojen sijaintiin, lukuunottamatta tässä kohdassa kuvattuja vaikutuksia ja vaiku-

tuksia, jotka syntyvät Tarjousvastikkeen maksun seurauksena. 

1.5 Tarjouksentekijän Yhtiön Osakkeita koskevat tulevaisuudensuunnitelmat 

Osakeyhtiölain mukainen lunastusmenettely 

Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin yhdeksän 

kymmenesosaa (9/10) kaikista osakeyhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu sekä mui-

den osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan muiden osakkeenomista-

jien osakkeet käyvästä hinnasta. 

Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Tarjouksentekijän omistusosuus ylittää yhdek-

sänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 

luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijän tarkoituksena on aloittaa Osakeyhtiö-

lain mukainen pakollinen lunastusmenettely niin pian kuin käytännössä on mahdollista. Pa-

kollista lunastusmenettelyä koskevat tarkemmat määräykset eritellään Osakeyhtiölaissa. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin puolet (1/2) yh-

tiön yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä ää-

nimäärä päättää hallituksen jäsenten nimittämisestä ja osingon jakamisesta, ja osakkeen-

omistajalla, joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön yhtiökokouksessa 

edustetuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on riittävä äänimäärä päättää yhtiön 

sulautumisesta toiseen yhtiöön. Jos Tarjouksentekijä päättäisi muuttaa tai luopua Toteutta-

misedellytyksiin (kuten jäljempänä määritelty) sisältyvästä Vähimmäishyväksyntäedellytyk-

sestä (kuten jäljempänä määritelty), tai luopuisi vaatimasta sen täyttymistä ja sen jälkeen 

toteuttaisi Ostotarjouksen, ja jos Tarjouksentekijän omistusosuus Yhtiössä jäisi alle yhdek-

säänkymmeneen (90) prosenttiin Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Yhtiössä, Yhtiö 

voisi tulla tiettyjen toimenpiteiden ja yritysjärjestelyjen, kuten esimerkiksi listaamattomaan 

yhtiöön sulautumisen, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin 

tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen, kohteeksi. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole teh-

nyt mitään tällaisia toimenpiteitä tai yritysjärjestelyitä koskevia päätöksiä. 

Osakkeiden poistaminen Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalta 

Tarjouksentekijä aikoo hankkia kaikki Osakkeet. Mikäli Tarjouksentekijän omistusosuus ylit-

tää yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaikista Osakkeista ja äänistä Yhtiössä Ostotarjouk-

sen toteuttamisen seurauksena yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen 

tuloksen julkistamisen päivämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssa, Tarjouksen-

tekijä aikoo aloittaa Osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn saadakseen 

omistukseensa kaikki Yhtiön Osakkeet. Tämän jälkeen Tarjouksentekijä tulee huolehtimaan 

siitä, että Yhtiö hakee Osakkeiden poistamista Nasdaq First North Growth Market-markki-

napaikalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq First North Growth 

Market-markkinapaikkaa koskevien sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdol-

lista. 
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1.6 Yhtiön hallituksen lausunto 

 

Yhtiön hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon Ostotarjouksesta ja Yhdisty-

missopimuksesta, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouk-

sen hyväksymistä.  

 

Yhtiön hallitus on pyytänyt Translink Corporate Finance Oy:ltä 15.4.2021 päivätyn fairness 

opinion -lausunnon, jonka mukaan Tarjousvastike on Yhtiön osakkeenomistajien kannalta 

taloudellisessa mielessä kohtuullinen fairness opinion -lausunnon päivämääränä. Fairness 

opinion -lausunto on liitetty kokonaisuudessaan Yhtiön hallituksen lausuntoon Liitteessä A. 

 

Saatuaan Translink Corporate Finance Oy:n fairness opinion-lausunnon ja arvioituaan huo-

lellisesti Ostotarjouksen ehtoja Nordic ID:n ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä muita 

käytettävissä olevia tietoja, Nordic ID:n hallitus on 15.4.2021 antanut lausunnon, jonka 

mukaan Ostotarjous ja Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa tarjoama Tarjousvastike on lau-

sunnon antamisen hetkellä vallitsevissa olosuhteissa kohtuullinen Osakkeiden haltijoiden 

kannalta. Nordic ID:n hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat tämän 

johdosta yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksy-

mista. 

 

Nordic ID:n hallituksen lausunnon mukaan neljä Yhtiön hallituksen kuudesta hallituksen jä-

senestä osallistui Suositusta koskevaan päätöksentekoon. Hallituksen puheenjohtaja Jorma 

Lalla ja hallituksen jäsen Anna Toppari eivät osallistuneet Ostotarjousta ja tätä lausuntoa 

koskevaan harkintaan ja päätöksentekoon. Jorma Lalla on yhtiön suurimpana osakkeen-

omistajana katsonut olevansa riippuvainen Yhtiöstä ja hän on tietyin tavanomaisin ehdoin 

antanut peruuttamattoman sitoumuksen ostotarjouksen hyväksymiseksi. Anna Topparin 

osakkuusyhtiö Mevita Invest Oy on myös antanut peruuttamattoman sitoumuksen Ostotar-

jouksen hyväksymiseksi tietyin tavanomaisin ehdoin. Näin ollen Jorma Lalla ja Anna Toppari 

ovat katsoneet, että heillä on sellainen sidonnaisuus Ostotarjoukseen, joka saattaa vaikuttaa 

heidän mahdollisuuksiin osallistua sivuvaikutteista vapaana Ostotarjouksen käsittelyyn. 

Nordic ID:n hallituksen Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukainen lausunto, pitäen 

sisällään Suosituksen, on Tarjousasiakirjan Liitteenä A.    

1.7 Suurten osakkeenomistajien sitoumukset 

 

Nordic ID:n tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jorma Lalla, Alpo Alho, Juha Reima, Tuulikki 

Lalla, Jorma Toivonen, Mevita Invest Oy, Henri Ojanen ja Juuso Lehmuskoski, jotka edusta-

vat yhdessä noin 57,51 prosenttia (59,19 prosenttia ilman Yhtiön hallussa olevia Osakkeita), 

jotka edustavat yhdessä noin 57,51 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat 

eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. 

 

1.8 Viranomaishyväksynnät 

 

Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä mitään yri-

tyskauppavalvontaan liittyviä tai muita viranomaishyväksyntöjä. Mikäli viranomaishyväk-

syntöjä vastoin Tarjouksentekijän käsitystä edellytettäisiin, tulee Tarjouksentekijä niin pian 

kuin käytännössä mahdollista tekemään kaikki vaadittavat ilmoitukset ja hakemukset (tai, 

tapauksesta riippuen, ilmoitusluonnokset) saadakseen edellytetyt hyväksynnät asianomai-

silta kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien odo-

tusaikojen päättymisen).  

1.9 Neuvonantajien palkkiot 

 

UB Securities Oy toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yh-

teydessä sekä Ostotarjouksen järjestäjänä. Eversheds Asianajotoimisto Oy toimii Tarjouk-

sentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksentekijä ei 
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ole tehnyt sopimuksia mistään palkkioista tai muista korvauksista, jotka tulisivat maksetta-

vaksi Tarjouksentekijän ammattimaisille neuvonantajille Ostotarjouksen toteuttamisen seu-

rauksena. 

1.10 Sovellettava laki 
 

Tarjousasiakirjaan ja Tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niistä johtuvat eri-

mielisyydet ratkaistaan lopullisesti yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistui-

messa. 
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2 TIEDOT OSTOTARJOUKSEN HINNOITTELUPERUSTEISTA 
 

2.1 Tarjousvastikkeen määrittelyperusteet 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 §:n mukaan määritettäessä tarjousvastiketta kaikkia 

kohdeyhtiön osakkeita ja muita osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevassa vapaaeh-

toisessa ostotarjouksessa, lähtökohtana on pidettävä korkeinta tarjouksentekijän tai tähän 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön ostotar-

jouksen julkistamista edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista 

arvopapereista maksamaa hintaa. Tarjouksentekijä ei ole Ostotarjouksen julkistamista 

15.4.2021 edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana hankkinut Yhtiön Osakkeita julkisessa 

kaupankäynnissä tai muutoin. Tarjousasiakirjan päivämääränä Tarjouksentekijä tai mikään 

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva 

taho ei omista Osakkeita eikä ole hankkinut Osakkeita julkisessa kaupankäynnissä tai muu-

toin Ostotarjouksen julkistamista 15.4.2021 edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana. 

Tarjousvastike on 3,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on 

pätevästi hyväksytty, ollen alisteinen mahdollisille oikaisuille tässä alla kuvatun mukaisesti. 

Tarjousvastike on määritelty 2.460.135 liikkeelle lasketun Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö 

muuttaa Osakkeiden määrää osakeannin, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (mu-

kaan lukien käänteisen jakamisen (reverse split) tai muun vastaavan liiketoimen seurauk-

sena, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeen-

omistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Os-

totarjouksen toteuttamista, Tarjousvastike oikaistaan vastaavasti euro eurosta -perustei-

sesti. 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 

• noin 26,0 prosenttia verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq First North 

Growth Market-markkinapaikalla 14.4.2021 eli viimeisenä Ostotarjouksen julkis-

tamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä; 

• noin 15,6 prosenttia verrattuna Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäyn-

timäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkina-

paikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti;  

• noin 31,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kuuden (6) kuukauden kaupankäyn-

timäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkina-

paikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti; ja 

• noin 36,1 prosenttia verrattuna Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden kau-

pankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-

markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti. 

Tarjouksentekijä on määrittänyt Tarjousvastikkeen harkittuaan huolellisesti Nordic ID:n ase-

maa ja maantieteellistä läsnäoloa, tuotevalikoimaa, historiallista ja tulevaisuudessa odotet-

tua liiketoiminnallista ja taloudellista tulosta sekä yhdistymisen yleisiä strategisia etuja. 

Yhtiön hallitus on pyytänyt Ostotarjousta koskevan 15.4.2021 päivätyn fairness opinion -

lausunnon Translink Corporate Finance Oy:ltä, jonka mukaan Yhtiön osakkeenomistajien 

Ostotarjouksessa saama Tarjousvastike on Yhtiön kyseisten osakkeenomistajien kannalta 

taloudellisessa mielessä kohtuullinen, fairness opinion -lausunnon päivämääränä. Fairness 

opinion -lausunto on Tarjousasiakirjan Liitteessä A. 

2.2 Nordic ID:n Osakkeiden kaupankäyntihinnat 
 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty Osakkeiden kurssikehitys ja Osakkeiden kaupankäynti-

määrät Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla Julkistamista edeltävältä 
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30.11.2018 – 14.4.2021 väliseltä jaksolta, eli koko siltä ajalta, kun Nordic ID:n osake on 

ollut kaupankäynnin kohteena Julkistamiseen saakka1. Osakkeiden ISIN-koodi on 

FI400032781. 

 
 

 
 

Osakkeen päätöskurssi Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla 14.4.2021 eli 

viimeisenä Julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 2,62 euroa. Osakkeen kau-

pankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market-markkinapai-

kalla Julkistamista edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana eli 14.1.2021-14.4.2021 oli 

2,86 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq First North 

Growth Market-markkinapaikalla Julkistamista edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana 

eli 14.10.2020-14.4.2021 oli 2,51 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keski-

kurssi Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla Julkistamista edeltäneiden kah-

dentoista (12) kuukauden aikana eli 14.4.2020-14.4.2021 oli 2,42 euroa. 
 

Osakekohtainen Tarjousvastike on 3,30 euroa jokaisesta Osakkeesta, mikä vastaa noin 

26,0 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden päätöskurssiin 2,62 euroa Nasdaq 

First North Growth Market-markkinapaikalla 14.4.2021 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä 

ennen Julkistamista, noin 15,6 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden kaupan-

käyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 2,86 euroa Nasdaq First North Growth Market-

markkinapaikalla kolmen (3) kuukauden ajalta ennen Julkistamista ja noin 31,7 prosentin 

preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 

2,51 euroa Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla kuuden (6) kuukauden 

ajalta ennen Julkistamista ja noin 36,1 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden 

kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 2,42 euroa Nasdaq First North Growth 

Market-markkinapaikalla kahdentoista (12) kuukauden ajalta ennen Julkistamista. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Osakkeiden kaupankäyntihinnat ja -määrät Nasdaq 

First North Growth Market-markkinapaikalla Julkistamista edeltävältä 30.11.2018 – 

14.4.2021 ajanjaksolta vuosineljänneksittäin2. 

 

 
1 Lähde: Nasdaq Helsinki. 
2 Lähde: Nasdaq Helsinki 
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Osakkeen hinta jakson aikana (€) Osakkeen vaihto jakson aikana

Aikaväli Keskiarvo Ylin Alin Osakkeita Euroa

30.11.2018-31.12.2018 3,81 4,83 2,91 271 863 1 353 182

1.1.2019-31.3.2019 4,01 4,90 3,05 60 225 233 485

1.4.2019-30.6.2019 4,01 4,19 3,69 34 987 139 088

1.7.2019-30.9.2019 3,78 4,10 3,06 43 590 156 867

1.10.2019-31.12.2019 2,80 3,48 2,22 162 997 417 405

1.1.2020-31.3.2020 2,81 3,68 1,90 156 066 439 646

1.4.2020-30.6.2020 2,04 2,80 1,55 124 067 274 046

1.7.2020-30.9.2020 2,15 2,46 1,70 136 658 288 781

1.10.2020-31.12.2020 1,68 2,22 1,35 234 913 407 280

1.1.2021-31.3.2021 2,55 3,50 1,83 549 320 1 544 682

1.4.2021-14.4.2021 2,65 2,80 2,52 21 035 58 403
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3 YHDISTYMISSOPIMUKSEN TIIVISTELMÄ 

 

Tämä tiivistelmä ei ole tyhjentävä esitys kaikista Yhdistymissopimuksen ehdoista. Tiivistel-

män tarkoituksena on kuvata Yhdistymissopimuksen ehdot siinä määrin kuin ne voivat vai-

kuttaa olennaisesti Yhtiön osakkeenomistajien arvioon Ostotarjouksen ehdoista. 

 

3.1 Yhdistymissopimuksen tausta 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö (kukin ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”) ovat 15.4.2021 allekir-

joittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hank-

kia Ostotarjouksen ja, mikäli tarpeen, tätä seuraavan osakeyhtiölain mukaisen pakollisen 

lunastusmenettelyn kautta kaikki Yhtiön Osakkeet. Tarjouksentekijän tarkoituksena on pois-

taa Yhtiön osakkeet Nasdaq First North Growth Market pörssilistalta.  

 

Yhdistymissopimuksessa tarkoitetun Ostotarjouksen tausta on kuvattu yksityiskohtaisem-

min Tarjousasiakirjan kohdassa "Ostotarjouksen tausta, tavoitteet ja vaikutukset - Ostotar-

jouksen tausta". 

3.2 Tarjousaika ja tarjousvastike 

 

Yhdistymissopimuksen mukaan Ostotarjouksen Tarjousaika kestää alustavasti 17.5.2021 

saakka ja Tarjouksentekijä voi ajoittain jatkaa sitä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

 

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan kaikki Osakkeet hin-

taan 3,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

3.3 Toteuttamisedellytykset 

 

Yhdistymissopimuksen mukaan Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä Ostotarjouksessa 

tarjotut Osakkeet sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen kohdassa ”Ostotarjouksen ehdot 

– Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset” kuvattujen Toteuttamisedellytysten (määritelty 

jäljempänä) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on lain mukaan 

mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä. 

3.4 Ostotarjouskoodin noudattaminen 

 

Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet noudattavansa Arvopape-

rimarkkinayhdistyksen ostotarjouskoodin suosituksia soveltuvin osin. 

3.5 Yhtiön hallituksen Suositus 

 

Yhdistymissopimuksen mukaan Yhtiön hallitus, riippumattomien jäsentensä edustamana, 

suosittelee (”Suositus”) yksimielisesti, ottaen huomioon (i) Yhtiön liiketoiminnan tämänhet-

kisen tilanteen ja näkymät, (ii) Merkittäviltä Osakkeenomistajilta saadun tuen Ostotarjouk-

selle sekä (iii) Translink Corporate Finance Oy:ltä saadun Fairness opinion -lausunnon, että 

osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen. Yhtiön hallituksen lausunto, joka sisältää 

Suosituksen ja Fairness opinion -lausunnon, on Ostotarjouksen Liitteenä A.   

 

Yhtiön hallitus voi Paremman Tarjouksen saatuaan ennen Toteutuspäivää peruuttaa Suosi-

tuksensa tai muuttaa tai muokata Suositustaan, jos (ja vain jos) ennen tällaista peruutusta, 

muutosta tai muokkausta: 

 

i) kolmas taho julkaisee vakaan päätöksensä hankkia kaikki ulkona olevat 

osakkeet julkisella ostotarjouksella tai tekee Yhtiön hallitukselle kirjalli-

sen Kilpailevan Tarjouksen (määritelty Yhdistymissopimuksessa), joka 
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on vakava ja toteuttamiskelpoinen ja, kun kyseessä on julkinen ostotar-

jous, jolle on hankittu arvopaperimarkkinalain mukainen ehdoton rahoi-

tus, ja jonka ehdot ovat sekä taloudellisesti että kokonaisuutena arvioi-

tuna hallituksen vilpittömässä mielessä tehdyn kohtuullisen arvion mu-

kaan Yhtiön osakkeenomistajille selvästi edullisemmat kuin Ostotarjous 

(”Parempi Tarjous”); ja 

 

ii) Yhtiön hallitus on (i) antanut Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvo-

tella Yhtiön hallituksen kanssa Paremmasta Tarjouksesta aiheutuvista 

seikoista; ja (ii) antanut Tarjouksentekijälle viisi (5) pankkipäivää (”Ko-

rotusaika”) aikaa parantaa Ostotarjouksen ehtoja siitä päivästä lukien, 

kun Yhtiö on ilmoittanut Tarjouksentekijälle Paremmasta Tarjouksesta, 

tai tilanteen mukaan Paremman Tarjouksen julkistamispäivästä lukien; 

ja 

 

iii) Korotusajan päätyttyä Yhtiön hallitus verrattuaan Paremman tarjouksen 

vastiketta ja muita ehtoja Ostotarjouksen vastikkeeseen ja muihin eh-

toihin (mahdollisilla parannuksilla) sekä konsultoituaan hyvämaineista 

ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa ja hankittuaan riippumat-

toman kirjallisen selvityksen hyvämaineiselta taloudelliselta neuvonan-

tajalta katsoo kohtuudella ja vilpittömässä mielessä, että Ostotarjouk-

sen hyväksyminen ei olisi ulkona olevien osakkeiden omistajien edun 

mukaista ja että Suosituksen peruuttamatta, muuttamatta tai muokkaa-

matta jättäminen johtaisi siihen, että hallitus rikkoisi Suomen lakien mu-

kaista huolellisuusvelvollisuuttaan Yhtiön osakkeenomistajia kohtaan.  

 

Mikäli Tarjouksentekijä parantaa Ostotarjousta kokonaisuutena tarkasteltuna vähintään 
yhtä suotuisaksi Yhtiön osakkeenomistajille kuin Parempi Tarjous, Yhtiön hallituksen tulee 
vahvistaa ja pitää voimassa parannettua Ostotarjousta koskeva Suositus.    

3.6 Vakuutukset 

 

Yhtiö on antanut Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijälle tiettyjä vakuutuksia, jotka 

ovat tavanomaisia vastaavissa sopimuksissa ja jotka liittyvät muun muassa: 

 

• tiettyihin yhtiökysymyksiin, mukaan lukien Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden organisaa-

tioon, kelpoisuuteen harjoittaa liiketoimintaa ja toimivaltaan allekirjoittaa Yhdisty-

missopimus sekä täyttää sen asettamat velvoitteet; 

 

• Yhtiön pääomittamiseen; 

 

• toimilupiin, muihin lupiin, lisensseihin ja suostumuksiin, jotka ovat tarpeen Yhtiön 

liiketoiminnan harjoittamiseksi, sekä lakien, säännösten, määräysten tai oikeuden 

päätösten noudattamiseksi; 

  

• Yhtiön julkistamiin tietoihin, mukaan lukien tilinpäätökset, osavuosikatsaukset ja Yh-

tiön tekemät julkiset rekisteröinnit sekä tiedot, jotka Yhtiö on antanut Tarjouksente-

kijän ennen Julkistamista suorittaman due diligence -tarkastuksen aikana; 

 

• kiinteistöihin ja tiloihin, sopimuksiin, immateriaalioikeuksiin, työsuhteisiin ja eläkkei-

siin, oikeudenkäynteihin ja riita-asioihin, verotukseen, avustuksiin ja määrärahoihin, 

tietosuojaan ja korruption torjuntaan. 

 

Tarjouksentekijä on antanut Yhdistymissopimuksessa Yhtiölle tiettyjä vakuutuksia, jotka 

ovat tavanomaisia vastaavissa sopimuksissa ja jotka liittyvät muun muassa: 
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• tiettyihin yhtiökysymyksiin, mukaan lukien Tarjouksentekijän organisaatioon ja kel-

poisuuteen harjoittaa liiketoimintaa, toimivaltaan allekirjoittaa Yhdistymissopimus ja 

Ostotarjous sekä täyttää niiden asettamat velvoitteet; ja 

 

• Ostotarjouksen ja sen jälkeisen lunastusmenettelyn rahoitukseen, ja 

 

• tarvittaviin viranomaisten hyväksyntöihin Yhdistymissopimuksen ja Ostotarjouksen 

tai niihin liittyvien transaktioiden toteuttamiseksi. 

 

Vakuutukset raukeavat automaattisesti sinä päivänä, jolloin Osakkeiden kaupat toteutetaan 

(”Toteutuspäivä”), minkä jälkeen niillä ei enää ole vaikutusta. Mikäli jotakin vakuutusta ri-

kotaan olennaisesti, ja jos vakuutuksen antajana on Yhtiö, vakuutuksen rikkominen olisi 

voinut johtaa tai sen voisi perustellusti olettaa johtavan Yhtiön Osakkeen arvon alenemi-

seen, ei-rikkovalla osapuolella on oikeus irtisanoa Yhdistymissopimus päättymään välittö-

mästi. 

 

3.7 Sitoumukset 

 

Osapuolet ovat antaneet Yhdistymissopimuksessa toisilleen tiettyjä sitoumuksia, jotka liit-

tyvät Ostotarjouksen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin ja joiden mukaan muun mu-

assa: 

 

• kumpikin Osapuoli on sitoutunut kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin suoritta-

maan kaikki tarvittavat tai suositeltavat toimenpiteet, jotta Yhdistymissopimuksen 

tarkoittamat transaktiot voidaan toteuttaa mahdollisimman joutuisasti; 

 

• Yhtiö on sitoutunut harjoittamaan omaa liiketoimintaansa ja huolehtimaan siitä, että 

sen tytäryhtiöt harjoittavat omaa liiketoimintaansa, vain tavanomaiseen tapaan va-

kiintuneen aiemman käytännön mukaisesti siihen asti, kunnes Yhtiön ylimääräinen 

yhtiökokous kokoontuu uusien hallituksen jäsenten valitsemiseksi sen jälkeen, kun 

Tarjouksentekijä on julkisesti ilmoittanut toteuttavansa Ostotarjouksen, mukaan lu-

kien muun muassa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaorganisaatioiden säilyt-

täminen olennaisin osin muuttumattomana ja pidättäytyminen olennaisten muutos-

ten tekemisestä Yhtiön konsernirakenteeseen, kirjanpito- tai veroperiaatteisiin ja -

käytäntöihin; pidättäytyminen olennaisten sopimusten tai yritysjärjestelyjen tai olen-

naisten sitoumusten (mukaan lukien investoinnit) tekemisestä tai lisävelkaantumi-

sesta pankeille tai muille lainanantajille; pidättäytyminen merkittävistä, tietyt raja-

arvot ylittävistä investoinneista sekä Yhtiön omaisuuden merkittävän osan (ja erityi-

sesti immateriaalioikeuksien) luovutuksesta; pidättäytyminen aloittamasta, sovitte-

lemasta tai sopimasta merkittävää oikeusmenettelyä tai vaadetta kolmannen kanssa 

tai kolmatta kohtaan; pidättäytyminen muuttamasta yhtiöjärjestystä; pidättäytymi-

nen osingonjaosta ja muusta varojenjaosta; pidättäytyminen laskemasta liikkeelle 

tai uudelleen antamasta Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevia uusia tai ole-

massa olevia osakkeita tai merkintäoikeuksia tai muuttamasta Osakkeiden määrää 

tai ostamasta omia osakkeita; tai pidättäytyminen tavanomaisesta poikkeavista hen-

kilöstön kompensaatioiden ja etujen korotuksista; 

 

• Yhtiö on sitoutunut kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään 

Toteutuspäivän jälkeen Tarjouksentekijän esittämien asioiden päättämiseksi, mu-

kaan lukien mutta ei ainoastaan uusien jäsenten valitseminen hallitukseen; 

 

• Tarjouksentekijä on sitoutunut Yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa 

Toteutuspäivän jälkeen äänestämään, ja varmistamaan, että Yhtiö seuraavissa ty-

täryhtiöidensä yhtiökokouksissa äänestää, edellyttäen, että kussakin tapauksessa 
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Yhtiön tilintarkastajat tai kyseisen tytäryhtiön tilintarkastajat eivät vastusta vastuu-

vapauden myöntämistä, vastuuvapauden myöntämisen puolesta Yhtiön tai kyseisen 

tytäryhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle; 

  

• Yhtiö on sitoutunut pyrkimään parhaan kykynsä mukaan antamaan Tarjouksenteki-

jälle kaikki Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä koskevat tiedot, joita kohtuudella tarvitaan 

esimerkiksi välttämättömiä rekisteröintejä ja ilmoituksia varten; 

 

• Yhtiö on sitoutunut siihen, etteivät se tai sen hallituksen jäsenet, johto, työntekijät 

tai ulkopuoliset neuvonantajat suoraan tai välillisesti pane alulle, pyydä tai rohkaise 

sellaisia kirjallisia ehdotuksia, tarjouksia tai kiinnostuksen osoituksia, joiden voidaan 

kohtuudella olettaa johtavan julkiseen ostotarjoukseen taikka muuhun transaktioon, 

joka voisi muodostaa kilpailevan transaktion tai johtaa kilpailevaan transaktioon 

taikka muutoin haitata Ostotarjouksen julkistamista tai toteuttamista, eivätkä edistä 

tällaisia ehdotuksia tai myötävaikuta niihin taikka ryhdy mihinkään muihinkaan toi-

miin, jotka voisivat haitata Ostotarjousta tai estää sen toteutumisen, estämättä kui-

tenkaan Yhtiön hallitusta ryhtymästä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita hallitukselta 

edellytetään lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksien noudattamiseksi; 

  

• kumpikin Osapuoli on sitoutunut ilmoittamaan toiselle Osapuolelle tietyistä tapahtu-

mista ja konsultoimaan toisiaan ennen minkään julkisen ilmoituksen julkistamista 

edellyttäen, että Yhtiö ei voi vastustaa Tarjouksentekijän mahdollista Yhdistymisso-

pimuksen toimittamista Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (Securities and 

Exchange Commission); ja 

 

• Yhtiö on sitoutunut toimimaan Tarjouksentekijän kanssa yhteistyössä osakkeidensa 

poistamisessa First North pörssilistalta Ostotarjouksen toteutumisen jälkeen. 

3.8 Sopimuksen päättyminen 

 

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa ja sen tarkoittamat transaktiot purkaa välittömin vai-

kutuksin milloin tahansa ennen Toteutuspäivää ainoastaan seuraavissa tilanteissa: 
 

(i) Osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella kummankin hallituksen asian-

mukaisesti valtuuttamana; tai 

 

(ii) kumpi tahansa Osapuolista voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ilmoittamalla 

siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Yh-

distymissopimukseen sisältyvää vakuutusta (”Vakuutus”) (tai jos Vakuutus ra-

joitettu olennaisuusedellytyksellä, muulla tavalla rikkoo kyseistä Vakuutusta; 

ja jos Vakuutuksenantajana on Yhtiö, Vakuutuksen rikkominen olisi voinut joh-

taa tai sen voisi perustellusti olettaa johtava Yhtiön osakkeen arvon alenemi-

seen) tai muuta toisen Osapuolen sitoumusta tai  tämän Sopimuksen mukaista 

velvoitetta, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Yhtiön hallituksen laiminlyönti 

antaa kohdan 3 mukainen Suosituksensa, ellei rikkonut Osapuoli kussakin ta-

pauksessa korjaa rikkomusta viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen Tarjous-

ajan päättymistä (jota voidaan aika ajoin pidentää); tai 

 

(iii) Tarjouksentekijä voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen ilmoittamalla siitä kirjalli-

sesti Yhtiölle, jos Yhtiön hallitus on peruuttanut tai muuttanut Suositustaan tai 

päättänyt mistä tahansa syystä olla antamatta Suositustaan; tai 

 

(iv) Yhtiö voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tarjouksenteki-

jälle, jos Yhtiön hallitus on peruuttanut tai muuttanut Suositustaan tai päättä-

nyt olla antamatta Suositusta edellä olevan kohdan 3.5 mukaisesti (pois lukien 

sovellettavien lakien tai Ostotarjouskoodin edellyttämät mahdolliset tekniset 

muutokset Suositukseen); tai 
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(v) kumpi tahansa Osapuolista voi irtisanoa sopimuksen, jos mikä tahansa toimi-

valtainen tuomioistuin tai viranomainen on antanut päätöksen tai määräyksen, 

joka on lopullinen ja josta ei voi valittaa ja joka on edelleen voimassa ja estää, 

siirtää tai olennaisesti hankaloittaa tämän Sopimuksen tai sen olennaisen osan 

tarkoittamien transaktioiden toteuttamisen; 

 

(vi) Yhtiö voi irtisanoa sopimuksen, jos Ostotarjouksen tarjousaika ei ole alkanut 

30.4.2021 mennessä;  
 

(vii) kumpi tahansa Osapuolista voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjalli-

sesti toiselle Osapuolelle, jos Toteutuspäivä ei ole toteutunut viimeistään 

20.7.2021; tai 

 

(viii) kumpi tahansa Osapuolista voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjalli-

sesti toiselle Osapuolelle, jos Tarjousasiakirjan kohdassa 4.4 esitetyt toteutta-

misedellytykset eivät ole täyttyneet tai Tarjouksentekijä ei ole luopunut vaati-

masta niiden täyttymistä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja Tarjouksente-

kijä on julkisesti ilmoittanut, että se ei toteuta Ostotarjousta. 

 

Oikeutta irtisanoa Yhdistymissopimus ei kuitenkaan ole sellaisella Osapuolella, jonka Yhdis-

tymissopimuksen mukaisen velvoitteen laiminlyönti on aiheuttanut tapahtuman, joka muu-

toin antaisi kyseiselle Osapuolelle mahdollisuuden irtisanoa Yhdistymissopimus. Yhdistymis-

sopimus päättyy automaattisesti Toteutuspäivänä (määritelty jäljempänä). 

 

Tarjouksentekijällä on oikeus peruuttaa Ostotarjous, mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan. 

 

Mikäli alla olevasta kohdasta ei muuta johdu, jos Yhdistymissopimus irtisanotaan, Yhdisty-

missopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi, eikä kummallaan Osapuolella tai niiden 

johdolla tai hallitusten jäsenillä ole Yhdistymissopimuksen mukaisia vastuita, ja kaikki Osa-

puolten oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat, lukuun ottamatta Yhdistymissopimuksessa 

määriteltyjä säännöksiä, kuitenkin niin, että mikään Sopimuksessa ei vapauta kumpaakaan 

Osapuolta petokseen tai tahalliseen laiminlyöntiin liittyvästä vastuusta. 

 

Jos Yhdistymissopimus irtisanotaan: 

 

a) kumman tahansa Osapuolen toimesta edellä olevan kohdan ii) mukaisesti johtuen 

Yhtiön hallituksen laiminlyönnistä antaa ja pitää voimassa ja olla peruuttamatta tai 

muuttamatta Yhdistymissopimuksen mukaista Suositusta, tai 

 

b) Tarjouksentekijän toimesta, jos Yhtiön hallitus on peruuttanut tai muuttanut Suosi-

tustaan tai päättänyt mistä tahansa syystä olla antamatta Suositustaan, tai 

 

c) Tarjouksentekijän toimesta johtuen siitä, että Yhtiö on rikkonut olennaisesti Vakuu-

tuksiaan ja Vakuutuksen rikkominen olisi voinut johtaa tai sen vois perustellusti olet-

taa johtava Yhtiön osakkeen arvon alenemiseen tai Yhtiö on rikkonut oman liiketoi-

mintansa harjoittamiseen ja tytäryhtiöidensä liiketoiminnan harjoittamisen varmis-

tamiseen liittyviä sitoumuksiaan, vain tavanomaiseen tapaan vakiintuneen aiemman 

käytännön mukaisesti, tai sitoumustaan olla pyytämättä kilpailevia tarjouksia, 

 

Yhtiö hyvittää Tarjouksentekijälle, Ostotarjouksen ja niiden laatimisen yhteydessä aiheutu-

neet kohtuulliset ulkoiset, todisteelliset transaktiokulut Tarjouksentekijän ilmoittaman mu-

kaisesti tiettyyn enimmäismäärään asti. 
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3.9 Sovellettava laki 

 

Yhdistymissopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

 
Riidat ratkaisee lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettely-

sääntöjen mukaisesti kolme (3) välimiestä Helsingissä, Suomessa. 
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4 OSTOTARJOUKSEN EHDOT  
 

Ostotarjouksen ehdot on esitelty seuraavassa. Ostotarjouksen ehdoissa isolla alkukirjaimella 

kirjoitetut termit on määritelty edellä tässä Tarjousasiakirjassa, ellei niitä määritellä tässä 

Ostotarjouksen ehtoja kuvaavassa kohdassa. 

4.1 Ostotarjouksen kohde 

Brady S.à.r.l. (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella käteis-

ostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkki-

nalaki”) 11 luvun 27 §:n ja näiden ehtojen mukaisesti kaikki Nordic ID Oyj:n (”Yhtiö” tai 

”Nordic ID”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet (”Osakkeet” ja kukin erikseen 

”Osake”), ISIN-tunnus FI400032781, jotka eivät ole Nordic ID:n tai minkään sen tytäryh-

tiön hallussa (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä ja Nordic ID ovat 15.4.2021 allekirjoitta-

neet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaisesti Tarjouksentekijä 

tekee Ostotarjouksen. 

4.2 Tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 15.4.2021 (”Julkistaminen”). Tarjottava vastike 

on 3,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hy-

väksytty (”Tarjousvastike”). 

Tarjousvastike on määritelty perustuen 2.460.135 Osakkeeseen. Mikäli Nordic ID muuttaa 

Osakkeiden lukumäärää tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen uusien osakkeiden 

annilla, osakkeiden uudelleenluokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan lukien osakkei-

den yhdistäminen) tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava vaikutus, tai 

mikäli Nordic ID päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varojaan tai mitä tahansa muuta 

varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä maini-

tun osalta tulee ennen Toteutuspäivää (kuten määritelty jäljempänä), Tarjousvastiketta tar-

kistetaan vastaavasti euro eurosta  perusteisesti. 

4.3 Tarjousaika 

Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 16.4.2021 klo 9.30 (Suomen aikaa) 

ja päättyy 17.5.2021 klo 16.30 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa jäljempänä esi-

tetyn mukaisesti. 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset 

(kuten määritelty jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisvaatimuksesta on luo-

vuttu, (ii) kilpailevan ostotarjouksen yhteydessä kilpailevan tarjouksen mukaiseksi yli kym-

menen (10) viikon enimmäisajasta huolimatta, ja (iii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla (kuten 

määritelty jäljempänä) Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä, jolloin 

Tarjouksentekijä myös julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten esitetty jäljempänä. 

Tarjouksentekijä tiedottaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta yhtiötiedotteella viimeis-

tään 18.5.2021 kello 12 mennessä. Tarjouksentekijä tiedottaa jo jatketun Tarjousajan mah-

dollisesta jatkamisesta viimeistään jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäi-

vänä. Tarjousajan tai jo jatketun Tarjousajan kaikki mahdolliset jatkot kestävät vähintään 

kaksi (2) viikkoa päivästä, jona Tarjouksentekijä tiedotti kyseisestä jatkosta. 

Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asetta-

mana uutena päättymisajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa jatketa edelleen tai kes-

keytetä jäljempänä esitetyn mukaisesti. Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mah-

dolliset Tarjousajan jatkot) on kymmenen (10) viikkoa. Tarjousaikaa voidaan kuitenkin jat-

kaa yli kymmenen (10) viikkoa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 12 §:ssä yksilöityyn ver-

rattavaan erityiseen syyhyyn perustuen edellyttäen, että Nordic ID:n liiketoiminta ei vai-
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keudu kohtuuttoman kauan. Jatketun Tarjousajan päättymispäivä julkistetaan tällöin vähin-

tään kaksi (2) viikkoa ennen kyseistä päättymispäivää. Lisäksi Jälkikäteistä Tarjousaikaa 

(kuten määritelty jäljempänä) voidaan pidentää yli kymmenen (10) viikon sovellettavan lain 

tämän salliessa. 

Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää jatkettu Tarjousaika. Jos Tarjouksentekijä keskeyt-

tää jatketun Tarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään pörssi-

tiedotteella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa 

viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytettävän jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos 

Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, jatkettu Tarjousaika päättyy Tarjouksen-

tekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. 

Tarjouksentekijä pidättää myös itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, 

kun Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen alla olevan kohdan ”– Os-

totarjouksen tuloksen ilmoittaminen” mukaisesti (tällainen pidennetty Tarjousaika, ”Jälki-

käteinen Tarjousaika”). Tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Jälkikäteinen Tar-

jousaika päättyy Tarjouksentekijän Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen yhtey-

dessä ilmoittamana ajankohtana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan vä-

hintään kaksi (2) viikkoa ennen Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. 

4.4 Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset 

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle 

asetetut edellytykset (”Toteuttamisedellytykset”) ovat sinä päivänä tai siihen päivään 

mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, täyttyneet 

tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kun se on soveltuvan 

lainsäädännön mukaan mahdollista: 

i) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä 

Tarjouksentekijän ja muiden Brady-konsernin määräysvallassa olevien tahojen 

kanssa ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päivämäärää muu-

toin omistamien Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli yhdeksääkymmentä 

(90) prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista, laskettuna Osakeyhtiölain 18 

luvun 1 §:n mukaisesti (”Vähimmäishyväksyntäedellytys”) 

 

ii) kaikkien tarvittavien viranomais- ja muiden lupien ja hyväksyntöjen saaminen, mu-

kaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ehdoilla, jotka ovat Tarjouksenteki-

jän hyväksyttävissä; 

 

iii) Julkistamisen jälkeen ei ilmene seikkaa, olosuhdetta tai muutosta, joka aiheuttaa tai 

muodostaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan Olen-

naisen Haitallisen Muutoksen (kuten edellä on määritelty); 

 

iv) Tarjouksentekijä ei ole Julkistamisen jälkeen saanut sellaisia tietoja, joita sille ei ole 

aikaisemmin annettu ja jotka ovat aiheuttaneet tai muodostaneet tai joiden voidaan 

kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan Olennaisen Haitallisen Muutoksen 

(kuten jäljempänä on määritelty); 

 

v) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut määräystä tai 

ryhtynyt viranomaistoimeen, joka estää, lykkää tai olennaisesti vaikeuttaa Ostotar-

jouksen toteuttamisen; 

 

vi) Yhtiön hallitus on antanut Julkistamispäivänä 15.4.2021 Ostotarjousta koskevan täy-

dellisen lausuntonsa, jossa se suosittaa osakkeenomistajia hyväksymään Ostotar-

jouksen, ja tämä Suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muutettu; ja 
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vii) Yhdistymisopimus on edelleen voimassa eikä sitä ole irtisanottu. 

”Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa Yhtiön tai sen Tytäryhtiöiden olennaista osaa 

tai omaisuutta koskevaa myyntiä tai uudelleenjärjestelyä, jonkin Yhtiön ja/tai sen Tytäryh-

tiön olennaisen olemassa olevan lainan tai rahoitusfasiliteetin irtisanomista, Yhtiön tai sen 

tytäryhtiön joutumista yrityssaneerausmenettelyn kohteeksi, asettamista konkurssiin tai 

joutumista muun vastaavan insolvenssimenettelyn kohteeksi tai tilannetta, jossa niitä vas-

taan käynnistetään tai ne itse käynnistävät tällaisia menettelyjä koskevia oikeusprosesseja 

tai virallistoimenpiteitä, taikka olennaista haitallista muutosta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden 

liiketoiminnassa, omaisuudessa, taloudellisessa asemassa tai toiminnan tuloksessa kokonai-

suutena arvioiden, pois lukien muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa sikäli kuin täl-

laiset muutokset eivät ole suhteettomia Yhtiön kannalta verrattuna muihin toimialan toimi-

joihin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Olennaisen Haitallisen Muutoksen ei missään olo-

suhteissa katsota olevan olemassa siinä määrin kuin Olennaisen Haitallisen Muutoksen ai-

heuttanut vaikutus on Selvästi Ilmaistu Due Diligence -tiedoissa ennen Yhdistymissopimuk-

sen allekirjoituspäivää. 

Tarjouksentekijä varaa oikeuden peruuttaa Ostotarjouksen, jos jokin yllä mainituista To-

teuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt. 

Tarjouksentekijä voi vedota johonkin Toteuttamisedellytyksistä Ostotarjouksen keskeyttä-

miseksi, raukeamiseksi tai peruuttamiseksi vain, mikäli olosuhteilla, jotka antavat oikeuden 

vedota kyseessä olevaan Toteuttamisedellytykseen, on olennaista merkitystä Tarjouksente-

kijälle Ostotarjouksen kannalta, kuten viitattu Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa 

9/2013 (FIVA 10/01.00/2013) ja Ostotarjouskoodissa. 

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset on esitetty tässä kohdassa tyhjentävästi. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvien 

lakien ja sääntelyn mukaan mahdollista, mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä, joka ei 

ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luo-

punut kaikkien tai joidenkin niistä täyttymisen vaatimisesta ilmoittamalla siitä pörssitiedot-

teella viimeistään Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamishetkellä, Tarjouksentekijä 

toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Osto-

tarjouksessa pätevästi tarjotut Osakkeet omistukseensa ja maksamalla Tarjousvastikkeen 

Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille. 

 

Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan päättymisen jälkeen kaikkien Ostotarjouksen pätevästi 

hyväksyneiden Nordic ID:n osakkeenomistajien osalta kohdan ”– Ostotarjouksen toteutta-

minen, maksu ja selvitys” mukaisesti. 

4.5 Korotus- ja hyvitysvelvollisuus 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana (mukaan lu-

kien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) ja sen jälkeen sekä Jälkikäteisenä Tarjousaikana 

myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla tai 

muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella. 

Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä 

tuumin toimiva taho hankkii Julkistamisen jälkeen ja ennen Tarjousajan päättymistä Osak-

keita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, 

Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti muuttaa Osto-

tarjouksen ehtoja vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvel-

vollisuus). Tarjouksentekijä tulee tällöin välittömästi julkistamaan korotusvelvollisuuden 

syntymisen ja suorittamaan Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä Ostotarjousta parem-

min ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välisen erotuk-

sen niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 
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Jos Tarjouksentekijä tai muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu yksissä 

tuumin toimiva taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden 

kuluessa Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta pa-

remmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti 

hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen 

hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tar-

jouksentekijä tulee tällöin välittömästi julkistamaan hyvitysvelvollisuuden syntymisen ja 

suorittamaan Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa 

tarjotun vastikkeen välisen erotuksen yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden 

syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kui-

tenkaan synny siinä tapauksessa, että Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen 

perustuu Osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai 

muu Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välimiesmenet-

telyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 

4.6 Ostotarjouksen hyväksymismenettely 

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana merkittynä Nordic 

ID:n osakasluetteloon, lukuun ottamatta Nordic ID:ta ja sen tytäryhtiöitä. 

Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla 

Nordic ID:n osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa ra-

halaitoksessa (ks. myös kohdat ”– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys” ja ”Tär-

keitä tietoja”). Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaik-

kien sellaisten Osakkeiden osalta, jotka ovat osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa 

mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä Osakkeita koskeva 

liiketoimi toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen 

jatketun Tarjousajan loppuun asti. 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland 

Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään Nordic ID:n osakasluetteloon merkityille osakkeenomista-

jille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomak-

keen. Niiden Nordic ID:n osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan menettelyoh-

jeita tai hyväksymislomaketta, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajaansa.  

Nordic ID:n osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat 

hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan anta-

mien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Osto-

tarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Nordic ID:n osakkeenomistajille. 

Nordic ID:n osakkeenomistaja, joka on rekisteröitynä Osakkeiden omistajana Nordic ID:n 

osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja pa-

lauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen 

antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan puitteissa. Mikäli kyseinen tilin-

hoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, tällainen osakkeenomistaja voi ensisijaisesti 

ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa hyväksyäkseen Ostotarjouksen. Hyväksymislomake tulee 

toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) 

kuluessa, kuitenkin aina tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Tarjouksentekijä 

on aloittanut Jälkikäteisen Tarjousajan, hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vas-

taanotetaan Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa, kuitenkin tilinhoitajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. Tilinhoitaja voi pyytää Nordic ID:n osakkeenomistajaa toimittamaan hyväksy-

mislomakkeen ennen Tarjousajan tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. 

Pantattujen tai siirtorajoitettujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyt-

tää pantinhaltijan tai siirtorajoituksen edunsaajan suostumusta. Tällaisen suostumuksen-

hankkiminen on kyseisen Osakkeenomistajan vastuulla. Suostumus on toimitettava kirjalli-

sena tilinhoitajalle. 
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Nordic ID:n osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla 

vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun asianomainen ti-

linhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden 

hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijällä on oikeus hy-

lätä myös sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä olevista 

osakkeenomistajan omistamista Osakkeista. 

Nordic ID:n osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, eivät saa 

myydä Osakkeitaan tai muutoin määrätä Osakkeistaan, joiden osalta hyväksyntä on an-

nettu. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaa-

maan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, 

kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi 

Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa tekemään muut 

tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta 

tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan toteutuskauppojen 

toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukai-

sesti. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä luovutusrajoitus tai 

myyntivaraus poistetaan ja Osakkeenomistajille maksetaan käteisvastike. Jos Ostotarjousta 

ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehto-

jen mukaisesti (ks. kohta ”– Peruuttamisoikeus” jäljempänä), Osakkeita koskeva luovutus-

rajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäi-

vän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen eh-

tojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu. 

Tärkeää tietoa henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) mukaan kaikilla sijoit-

tajilla on 3.1.2018 alkaen oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. 

Nämä vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat LEI-koodia ja luonnolliset hen-

kilöt selvittävät kansallisen henkilötunnuksensa (kansallinen henkilötunnus tai kansallinen 

asiakastunnus) Ostotarjouksen hyväksyäkseen. Oikeushenkilön oikeudellinen asema mää-

rää kumpaa tunnistetta edellytetään, ja LEI-koodin tai kansallisen henkilötunnuksen toimit-

tamatta jättäminen voi estää tilinhoitajaa toteuttamasta kauppaa tällaisen henkilön osalta. 

Oikeushenkilöt, jotka tarvitsevat LEI-koodin voivat olla yhteydessä markkinoilla oleviin toi-

mittajiin. Ohjeita globaalista LEI-systeemistä on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: 

www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oikeushenkilöitä ja 

luonnollisia henkilöitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen kehotetaan hakemaan LEI-

koodia (oikeushenkilöt) tai selvittämään kansallisen henkilötunnuksensa (luonnolliset hen-

kilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä tietoa vaaditaan hyväksymislomakkeessa sitä jätettäessä. 

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 

Ostotarjouksen hyväksyvät henkilöt toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle 

Nordealle henkilötietoja, kuten nimen, osoitteen ja kansallisen henkilötunnuksen. Nordealle 

toimitettuja henkilötietoja käsitellään Nordean tietojärjestelmissä Ostotarjouksen hallin-

noimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiakkaalta saatuja henkilö-

tietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Nordean yhteistyöyritysten 

tietojärjestelmissä. Nordea saattaa hankkia osoitetietoja Euroclearin toteuttaman automaat-

tisen prosessin kautta. Lisätietoja Nordean henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi löy-

tyy Nordean verkkosivustolta www.nordea.fi. 

4.7 Peruuttamisoikeus 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisesti peruuttaa milloin tahansa 

Tarjousajan kuluessa tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, tällaisen jatketun Tarjousajan kulu-

essa, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen 
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tai että Tarjouksentekijä on luopunut oikeudestaan vedota niihin, julistaen siten Ostotar-

jouksen ehdottomaksi. Tällaisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksy-

mistä ei ole enää mahdollista peruuttaa hyväksyttyjen Osakkeiden osalta, paitsi mikäli kol-

mas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ennen Osakkeiden myyn-

nin toteuttamista jäljempänä mainitun kohdan ”– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja 

selvitys” mukaisesti. Osakkeiden haltijat, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 

voivat peruuttaa hyväksymisensä Tarjousajan kuluessa, jos Tarjousaika on kestänyt yli 

kymmenen (10) viikkoa ja Ostotarjousta ei ole toteutettu. 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusil-

moitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouk-

sen hyväksyminen on toimitettu. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden osalta osakkeen-

omistajan tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoitajaa tekemään peruutusilmoitus. 

Jos osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, poistetaan Osak-

keita koskevan hyväksynnän yhteydessä arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus tai 

myyntivaraus mahdollisimman nopeasti ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, 

kun ilmoitus Ostotarjouksen hyväksynnän peruuttamisesta on Ostotarjouksen ehtojen mu-

kaisesti vastaanotettu. 

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, Ostotarjous 

voidaan hyväksyä uudelleen, milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on 

jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä tai mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan 

aikana noudattaen edellä kohdassa ”– Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua hy-

väksymismenettelyä. 

Osakkeenomistaja, joka peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä, on velvollinen maksa-

maan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröin-

nin hoitaja mahdollisesti perii peruuttamisesta hinnastonsa mukaisesti. 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova 

eikä sitä voi peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

4.8 Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen 

Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta ensimmäisenä (1.) Tar-

jousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraa-

vana pankkipäivänä. Ostotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta Tarjousajan päät-

tymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) seuraavana toisena 

(2.) pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden 

Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväk-

syntää ole pätevästi peruutettu ja (ii) toteutetaanko Ostotarjous. 

Mikäli Tarjouksentekijä aloittaa Jälkikäteisen Tarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälki-

käteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden lopullisen prosenttimäärän ar-

violta kolmantena (3.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. 

4.9 Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Nordic ID:n osakkeenomistajien osalta, jotka ovat 

pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi pe-

ruttu, arviolta neljäntenä (4.) Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu 

Tarjousaika) päättymistä seuraavana pankkipäivänä (”Toteutuspäivä”), jonka alustavasti 

odotetaan olevan 21.5.2021. Jos mahdollista, Osakkeiden toteutuskaupat tehdään Nasdaq 

First North Growth Marketissa. Muutoin toteutuskaupat tehdään muualla kuin Nasdaq First 

North Growth Marketissa. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteuttamispäivänä (”Selvi-

tyspäivä”). 
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Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä Ostotarjouksen asianmukaisesti hyväksyneen 

osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden 

omistus on hallintarekisteröity, arvopaperisäilyttäjän tai hallintarekisteröinnin hoitajan mää-

rittelemälle pankkitilille. Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa tulla maksamaan pank-

kitilille, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Uudessa-Seelan-

nissa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa eikä millään muilla alueilla, joilla Ostotarjouksen te-

keminen olisi lainvastaista (ks. kohta [”Tärkeitä tietoja”]), ja kaikki arvopaperisäilyttäjien 

tai hallintarekisteröinnin hoitajien tällaisilla alueilla sijaitseviin pankkitileihin liittyvät ohjeis-

tukset tullaan hylkäämään. Osakkeenomistajan varsinainen maksun vastaanottoajankohta 

riippuu kaikissa tilanteissa rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatauluista sekä haltijan 

ja tilinhoitajan, arvopaperisäilyttäjän tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisistä sopimuk-

sista. 

Mikäli Tarjouksentekijä aloittaa Jälkikäteisen Tarjousajan, Tarjouksentekijä julkistaa sitä 

koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden 

osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. 

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen Osakkeiden toteutuskaupat Jälki-

käteisen Tarjousajan aikana suoritetaan kuitenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli 

suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi. Tarjouksentekijä 

suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este 

on ratkaistu. 

Mikäli kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset eivät täyty ja Tarjouksentekijä ei luovu 

Ostotarjouksen Toteuttamisedellytyksistä tai jatka Tarjousaikaa, Ostotarjousta ei toteuteta, 

eikä vastiketta makseta Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. 

4.10 Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, eikä hyväk-

syntää ole pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä, kun Tarjouksen-

tekijä maksaa Tarjousvastikkeen tarjouksen hyväksyneelle osakkeenomistajalle. 

4.11 Varainsiirtovero ja muut maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yh-

teydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. 

Kukin osakkeenomistaja vastaa tilinhoitajien, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin 

hoitajien ja muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten mui-

den Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä maksuista, kuten 

myös maksuista, jotka liittyvät osakkeenomistajan tarjouksen peruutukseen kohdan ”– Pe-

ruuttamisoikeus” mukaisesti. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka 

aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen perus-

teella ostettujen Osakkeiden myynnistä ja ostosta tai Tarjousvastikkeen maksamisesta. 

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella saattaa olla soveltuvien verolakien, 

mukaan lukien osakkeenomistajan asuinvaltion verolait, mukaisesti verotettava tapahtuma 

Nordic ID:n osakkeenomistajalle. Kukin Nordic ID:n osakkeenomistaja vastaa niistä mah-

dollisista veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat kyseiselle osakkeenomistajalle käteisen vas-

taanottamisesta Ostotarjouksen perusteella. Kaikkia Nordic ID:n osakkeenomistajia keho-

tetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajansa puoleen Ostotarjouk-

sen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

4.12 Muut asiat 

Ostotarjoukseen ja tähän Tarjousasiakirjaan sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki niitä kos-

kevat riidat ratkaistaan yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 
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Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän Ostotarjouksen ehtoja Arvopa-

perimarkkinalain 11 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen 

ehtoja (mukaan lukien Ostotarjouksen mahdollinen raukeaminen), jos kolmas osapuoli jul-

kistaa Osakkeita koskevan kilpailevan julkisen ostotarjouksen Tarjousaikana tai mahdolli-

sena jatkettuna Tarjousaikana. 

Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista soveltuvan lain-

säädännön asettamissa rajoissa. 
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5 TIETOJA NORDIC ID:STÄ 

 

Kaikki tässä Tarjousasiakirjassa esitetyt Yhtiötä koskevat taloudelliset ja muut tiedot perus-

tuvat yksinomaan Yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta julkistamaan konsernitilin-

päätökseen, Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin, kaupparekisterimerkintöihin, Yhtiön osa-

kasluetteloon per 14.4.2021 ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Tarjouksentekijä 

ei näin ollen vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista lukuun ottamatta niiden asianmu-

kaista toistamista tässä Tarjousasiakirjassa.  

 

5.1 Yleistä 

 

Nordic ID Oyj on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on 

noteerattu Nasdaq Helsinki First North Growth Market-markkinapaikalla (NORDID). Yhtiön 

y-tunnus on 0630456-6. Yhtiön kotipaikka on Salo ja posti- sekä käyntiosoite on Joensuun-

katu 7 24100 Salo. 

 

Nordic ID on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, 

PaaS-palvelua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden digitalisointiin sekä 

niiden seurantaan ja hallintaan. Nordic ID:n vahva innovaatiokulttuuri, teknologinen osaa-

minen, pitkä toimialan tuntemus sekä yhtiön oma modulaarinen ohjelmistoalusta Radea, 

muodostavat perustan yhtiön tarjoamille PaaS-palveluille. 

 

Vuonna 1986 perustettu yhtiö on muuntautunut toimintansa aikana viivakoodilukijoiden val-

mistajasta RFID-teknologiaan (radiotaajuinen etätunnistus) perustuvien sovellusten globaa-

liksi toimittajaksi. Nordic ID:n kyky RFID-teknologian uudenlaiseen hyödyntämiseen IoT-

ympäristössä mahdollistaa sen, että jokaiselle tuotteelle luodaan oma identiteetti, jolloin 

sitä voidaan seurata reaaliajassa missä ja milloin vain. 

 

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2020 lopussa 41 työntekijää (Tilikausi 2019: 47). 

 

Yhtiöllä on tytäryhtiöt Espanjassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. 

 

Nordic ID:n keskeiset taloudelliset tiedot tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 on tiivistetty alla: 

 

Taloudelliset tiedot¹ 2020, EUR tuhatta 

Liikevaihto 6.734 

Liikevoitto (tappio) -1,108 

Taseen loppusumma (31.12.2020) 4.572 
¹ Konserni 

5.2 Osakepääoma ja omistusrakenne 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 91.345,50 eu-

roa ja osakkeiden kokonaismäärä on 2.532.056 osaketta. Ajankohtana 31.12.2020 osakkei-

den kokonaismäärä oli 2.521.556 osaketta (31.12.2019: 2.177.759). 

 

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja jokainen Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksissa. 

Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoihin. 
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Seuraavassa on esitetty Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa omistusosuuksineen Yhtiön 

kotisivuilta saatavilla olevan tiedon mukaisesti perustuen Euroclearin ylläpitämän osakas-

luettelon tietoihin per 14.4.2021: 

 

 

  Osakkeenomistaja 

Osakkeet 

(kpl) 

Osakkeet 

(%) 

        

1 Jorma Lalla 764 756 30,20 

2 Alpo Alho 269 493 10,64 

3 Juha Reima 174 695 6,90 

4 Eläkevakuutusyhtiö Veritas 105 183 4,15 

5 Funny Park Oy 80 345 3,17 

6 Tuulikki Lalla 72 246 2,85 

7 Nordic ID Oyj 71 921 2,84 

8 Jorma Toivonen 63 996 2,53 

9 Mevita Invest Oy 61 404 2,43 

10 Satu Helkama 51 657 2,04 

 Yhteensä 1 715 696 67,75 

 

 

Yhtiöjärjestys ei sisällä äänioikeuksia koskevia määräyksiä tai rajoituksia, jotka poikkeaisi-

vat osakeyhtiölain määräyksistä. 

 

5.3 Osakeoptiot ja osakemäärään vaikuttavat sopimukset 

 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakeoptio-ohjelmia. 

 

Yhtiö on sopimuksellisesti sitoutunut antamaan kolmannelle osapuolelle erityiset oikeudet, 

jotka oikeuttavat merkitsemään 2,0 % omistusosuutta vastaavan osakemäärän Yhtiön osak-

keita 30.11.2022 mennessä samalla hinnalla kuin Yhtiön listautumisannin osakkeesta mak-

settava merkintähinta, eli 5,40 euroa /osake. 

 

5.4 Omat osakkeet 

 

Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön hallussa on 71.921 (31.12.2019: 71.921) omaa osa-

ketta, mikä vastaa noin 2,84 % (31.12.2019: 3,30 %) Yhtiön koko osakemäärästä.  

 

5.5 Valtuutukset 

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.5.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään 

osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden 

lukumäärä voi olla enintään 447.051 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien 

perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikkien 

osakkeiden lukumäärästä. 

 

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia 

osakkeita että Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön 

hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden 

sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa 

ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu 

anti), jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää 
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yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 

rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja 

palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 

enintään 30.6.2021 saakka. 

 

Yhtiön hallitus suuntasi valikoiduille merkitsijöille valtuutuksen nojalla 11.6.2020 

julkistetussa suunnatussa osakeannissa merkittäväksi yhteensä 286.297 uutta osaketta, 

jotka on merkitty kaupparekisteriin 24.6.2020.  

5.6 Osakassopimukset ja eräät muut sopimukset 

 

Tarjouksentekijän tiedossa ei ole osakassopimuksia, Yhtiön ja sen osakkeenomistajien väli-

siä sopimuksia eikä muita sopimuksia tai järjestelyjä, jotka liittyisivät osakeomistukseen tai 

äänivallan käyttöön Nordic ID:ssä tai jotka muutoin olennaisesti vaikuttaisivat Ostotarjouk-

sen edullisuuden arviointiin. 

5.7 Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 

 

Osakeyhtiölain määräysten ja yhtiöjärjestyksen (katso liite B) mukaisesti Yhtiön valvonta ja 

hallinto jakautuu osakkeenomistajille, joita edustaa yhtiökokous, hallitukselle ja toimitus-

johtajalle. 

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varsi-

naista jäsentä. Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön hallitukseen kuuluivat seu-

raavat kuusi henkilöä: Jorma Lalla (puheenjohtaja), Leevi Parsima, Juha Tiittanen, Mammu 

Kaario, Anna Toppari ja Veijo Komulainen. 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön toimitusjohtaja on Juuso Lehmuskoski. 

 

Tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä Yhtiön tilintarkastaja on KPMG Wideri Oy Ab (pää-

vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kimmo Antonen). 

5.8 Taloudelliset tiedot 

 

Tähän Tarjousasiakirjaan sisältyy Yhtiön tilintarkastettu konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 

päättyneeltä tilikaudelta (katso LIITE C) Yhtiön julkistamassa muodossa. Tilintarkastettu 

tilinpäätös on määrä hyväksyä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021. 

5.9 Yhtiön julkistamat tulevaisuudennäkymät 

 

Yhtiön tulevaisuudennäkymiä on kuvattu Yhtiön hallituksen toimintakertomuksessa, joka si-

sältyy Yhtiön 31.12.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätökseen (katso LIITE C).  

5.10 Yhtiöjärjestys 

 

Tämän Tarjousasiakirjan liitteenä on Yhtiön yhtiöjärjestys (katso LIITE B). 
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6 TARJOUKSENTEKIJÄN ESITTELY 

 

6.1 Tarjouksentekijä lyhyesti 

 

Brady S.à.r.l. on Luxemburgin lakien mukaisesti järjestäytynyt yksityinen yhtiö, jonka osoite 

on 75, parc d’activities, L-8308, Capellen, Luxemburg, ja joka on rekisteröity Luxemburgin 

kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla B 111.015. Brady S.à.r.l. on Brady Corporationin lu-

xemburgilainen, täysin omistama tytäryhtiö. Brady S.à.r.l. toteuttaa Ostotarjouksen ja suo-

rittaa tarvittavat toimenpiteet Ostotarjouksen ja Ostotarjouksen jälkeisen, osakeyhtiölain 

mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn toteuttamiseksi.  

  

Brady on globaali tiloja, tuotteita ja ihmisiä suojelevien tunnistusratkaisujen ja työpaikan 

turvallisuuteen liittyvien tuotteiden tuottaja ja toimittaja. IDS-liiketoiminta keskittyy pää-

asiassa huipputehoisten ja innovatiivisten turvallisuus-, tunnistus- ja terveydenhoitotuottei-

den suunnitteluun, valmistukseen ja jakeluun. WPS-liiketoiminta tarjoaa työpaikan turvalli-

suuteen, tunnistukseen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tuotteita, joista noin puolet 

tuotetaan sisäisesti ja puolet hankitaan ulkopuolisilta toimittajilta. 

 

Kyky toimittaa asiakkaille laaja valikoima patentoituja, räätälöityjä ja monipuolisia tuotteita, 

joita voidaan käyttää monissa eri tilanteissa monilla eri teollisuudenaloilla ja maantieteelli-

sillä alueilla, yhdessä laatuun ja palveluun sitoutumisen kanssa on tehnyt Bradystä johtavan 

toimijan monilla sen markkinoista. Pitkän aikavälin myynnin kasvu ja liiketoimintasegment-

tien kannattavuus ei riipu ainoastaan loppumarkkinoiden kasvaneesta kysynnästä ja ylei-

sestä taloudellisesta toimintaympäristöstä vaan myös Bradyn kyvystä jatkuvasti kehittää 

globaalia toimintaansa, tuottaa korkean tason asiakaspalvelua, kehittää ja markkinoida uu-

sia, innovatiivisia tuotteita sekä kehittää digitaalista kyvykkyyttään. 

 

IDS-liiketoiminnassa Bradyn kasvustrategia pitää sisällään tiettyjen toimialojen ja tuottei-

den nostamisen suurempaan rooliin, keskittymisen asiakkaan ostamiskokemuksen paranta-

miseen sekä teknologisesti edistyneiden, innovatiivisten ja patentoitujen tuotteiden kehittä-

misen. WPS-liiketoiminnassa Bradyn kasvustrategia pitää sisällään keskittymisen työpaikan 

turvallisuudelle kriittisiin toimialoihin, innovatiiviseen uuteen tuotetarjontaan, vaatimusten-

mukaisuusosaamiseen, räätälöintiosaamiseen ja digitaalisten kykyjen parantamiseen. 

 

Seuraavat ovat keskeisiä hankkeita, jotka tukevat Bradyn strategiaa tilivuonna 2021: 

 

• Orgaaniseen kasvuun sijoittaminen tehostamalla tuotekehitysprosessia ja hyödyntä-

mällä asiakaspalautetta innovatiivisten uusien tuotteiden kehittämisessä. 

 

• Sijoittaminen yritysostoihin, jotka parantavat strategista asemaa ja nopeuttavat 

myynnin kasvua. 

 

• Korkealaatuisimman asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille. 

 

• Myyntikapasiteetin laajentaminen ja kasvattaminen paremman digitaalisen sisällön 

ja datavetoisen markkinoinnin automaatiotyökalujen käytön kautta. 

 

• Toiminnan laadukkuuden ajaminen ja kestävien tehokkuutta lisäävien toimien to-

teuttaminen myynnissä, yleisissä ja hallinnollisissa rakenteissa ja globaaleissa toi-

minnoissa, myös kriittisten tuotteiden ja valmistustoimintojen kotiuttamisessa. 

 

• Monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen kulttuurin kehittäminen työntekijöiden si-

toutumisen kasvattamiseksi ja rekrytointiin ja yhtiössä pitämiseen liittyvien käytän-

töjen parantamiseksi. 
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Bradyn keskeiset taloudelliset tiedot on tiivistetty alle. 

 

Brady Corporation (2020, USD miljoonaa)¹ 

Liikevaihto 1.081 

Liikevoitto  138 

Taseen loppusumma  1.142 
¹ Brady Corporationin vuoden 2020 vuosikertomuksen mukaan. 

6.2 Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suh-

teessa olevat tahot 

 

Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa oleviin 

tahoihin lukeutuvat Tarjouksentekijän emoyhtiö Brady Corporation ja sen konserniin kuulu-

vat yhtiöt. Tarjouksentekijän emoyhtiö Brady Corporationilla on 67 tuotantolaitosta 32 

maassa. 

 

Bradyn -konserniin kuuluvien yhtiöiden lisäksi ei ole muita Tarjouksentekijään Arvopaperi-

markkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa olevia tahoja.  

 

Tarjouksentekijä tai mikään Tarjouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mu-

kaisessa suhteessa oleva taho omista Osakkeita tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä. 

6.3 Yhtiön omistus Tarjouksentekijästä 

 

Tarjouksentekijän tietojen mukaan Nordic ID ei omista Tarjouksentekijän tai minkään Tar-

jouksentekijään Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:n mukaisessa suhteessa oleva tahon 

osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. 

 

6.4 Brady -konsernin Nordic ID:lle myöntämä rahoitus 

 

Brady -konserniin kuuluva Brady s.r.o. on antanut Yhtiölle osapuolten välillä 18.3.2021 al-

lekirjoitetulla sopimuksella yhteensä 253.000 euron suuruisen lainan. Laina on vakuudeton 

ja se tulee maksaa 30 päivän sisällä lainanantajan esittämästä vaatimuksesta. Yhtiöllä on 

oikeus maksaa laina takaisin milloin tahansa.  
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7 LIITTEET 

 

LIITE A —Yhtiön hallituksen lausunto 

 

Yhtiön hallituksen lausunto Ostotarjouksesta, mukaan lukien 15.4.2021 päivätty fairness 

opinion -lausunto Yhtiön taloudelliselta neuvonantajalta Translink Corporate Finance Oy, Yh-

tiön 15.4.2021 julkaisemassa muodossa. Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällai-

sista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

LIITE B — Yhtiön yhtiöjärjestys 

 

Yhtiön yhtiöjärjestys on sisällytetty tähän Liitteeseen B sellaisessa muodossa, joka on re-

kisteröity kaupparekisteriin Tarjousasiakirjan päivämääränä. Tarjouksentekijä ei vastaa 

millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asianmukaista toistamista. 

 

LIITE C — Yhtiön taloudelliset tiedot 

 

Yhtiön tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä hallituk-

sen toimintakertomus 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta Yhtiön julkistamissa muodoissa. 

Tarjouksentekijä ei vastaa millään tavalla tällaisista tiedoista, lukuun ottamatta niiden asi-

anmukaista toistamista. 
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LIITE A 

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO 

  



38 (71) 

 

 



39 (71) 

 

 



40 (71) 

 

 



41 (71) 

 

 



42 (71) 

 

 



43 (71) 

 

 



44 (71) 

 

 



45 (71) 

 

 



46 (71) 

 

LIITE B 

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 
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Voimassa 20-11-2018 lähtien 

YHTIÖJÄRJESTYS 

 

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhtiön toiminimi on Nordic ID Oyj, ruotsiksi Nordic ID Abp ja 

englanniksi Nordic ID Plc. Yhtiön kotipaikka on Salo. 

 

2 § YHTIÖN TOIMIALA 

 

Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja ohjelmistotuotteiden 

valmistus, myynti, markkinointi, tuotekehitys, huolto, konsultointi, 

suunnittelupalvelu, vienti- ja tuontitoiminta. Yhtiö voi myös  

omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa niiden kaup-

paa. 

 

3 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ 

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän 

ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään 

 

4 § HALLITUS 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 2-6 varsinaista jäsentä ja mikäli 

hallituksessa on vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, ainakin 

yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten 

toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen  

yhtiökokouksen päättyessä. 

 

5 § TOIMITUSJOHTAJA 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus voi 

myös valita toimitusjohtajan sijaisen. 

 

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja, 

toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen, kukin yksin. 

 

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai 

oikeuden yhtiön edustamiseen. 

 

7 § YHTIÖKOKOUSKUTSU 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla 

aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa 

ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää 

ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on,  

halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta 

kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna 

päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen  

kokouspäivää. 

 

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen 

päättämällä suomalaisella paikkakunnalla  
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LIITE C 

 

YHTIÖN TALOUDELLISET TIEDOT 
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