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JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN ALKAA
14.12.2009
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj (Yhtiö) ilmoitti 20.11.2009 tekevänsä
vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista liikkeeseen laskemista
osakkeistaan (Ostotarjous) osana 29.10.2009 julkistettua hanketta delistata
Yhtiön osake NASDAQ OMX Helsingistä (Delistaus). Ostotarjouksen ehdot
julkistettiin pörssitiedotteella 8.12.2009.
Ostotarjous alkaa 14.12.2009 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.1.2010 klo
16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa. Osakkeenomistajat voivat
valita hyväksyvätkö he Ostotarjouksen osakekauppojen toteuttamiseksi joko vuoden
2009 tai vuoden 2010 puolella.
Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjoukseen liittyvän
tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla 14.12.2009 alkaen Yhtiön
toimipisteessä, osoitteessa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo, Ostotarjouksen
järjestäjänä toimivan FIM Pankki Oy:n (FIM) osoitteessa Pohjoisesplanadi 33 A,
00100 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu
14, 00130 Helsinki sekä internetissä 14.12.2009 alkaen osoitteessa
www.jtkoyj.com ja www.fim.com. Tarjousasiakirja on saatavilla vain
suomenkielisenä. Lisäksi FIM:ltä on saatavissa erillisestä pyynnöstä
paperiversio Ostotarjouksen ehtojen englanninkielisestä käännöksestä.
Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville
Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen
Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen.
Hyväksyminen tulee antaa asianmukaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden
mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa. Osakkeenomistajat, jotka eivät
saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan,
voivat ottaa yhteyttä FIM asiakaspalveluun, asiakaspalvelu@fim.com
, (puh. +358 9
6134 6250), josta tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot
ja johon he voivat antaa hyväksyntänsä.
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön
nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä
hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa
toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei
tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden
välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai
Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa,
Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida
hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli
ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista,
Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
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