
PKC Group Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajille

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukaisesta hakemuksesta

MSSL Estonia WH OÜ (”MSSL Estonia”) on 3.4.2017 päivätyllä hakemuksella pyytänyt Keskuskauppakama-
rin lunastuslautakuntaa asettamaan välimiesoikeuden ratkaisemaan PKC Group Oyj:n (”PKC”) vähemmistö-
osakkeiden lunastamista koskevat asiat. Kyseinen hakemus ja sitä koskeva Keskuskauppakamarin lunastuslau-
takunnan kirje postitetaan kaikille tiedossa oleville PKC:n vähemmistöosakkeenomistajille viimeistään 
19.5.2017.

MSSL Estonia julkisti 19.1.2017 arvopaperimarkkinalain mukaisen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (i) 
kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista PKC:n osakkeista (”Osakkeet”) ja (ii) kaikista liikkeeseen 
lasketuista ja ulkona olevista PKC:n 2012B- ja 2012C-optio-oikeuksista (”Optio-oikeudet”), jotka eivät ole 
PKC:n tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa. MSSL Estonia ei omistanut vapaaehtoisen julkisen 
ostotarjouksen julkistamisen hetkellä yhtään PKC:n Osaketta tai Optio-oikeutta. Vapaaehtoisessa julkisessa 
ostotarjouksessa MSSL Estonia tarjosi kustakin Osakkeesta 23,55 euroa, kustakin 2012B-optio-oikeudesta 6,90 
euroa ja kustakin 2012C-optio-oikeudesta 0,27 euroa. Vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen 
seurauksena MSSL Estonian omistusosuus nousi 94,18 prosenttiin Osakkeista ja äänistä (22 720 757 osaketta), 
79,12 prosenttiin 2012B-optio-oikeuksista (269 000 2012B-optio-oikeutta) ja 65,88 prosenttiin 2012C-optio-
oikeuksista (75 300 2012C-optio-oikeutta) (omistustilanne per 29.3.2017). Koska MSSL Estonian omistusosuus 
on noussut yli 90 prosentin PKC:n Osakkeista ja äänistä, MSSL Estonialle on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 
1 §:n mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus muiden PKC:n osakkeenomistajien Osakkeisiin ja Optio-
oikeuksien ehtojen perusteella myös optionhaltijoiden Optio-oikeuksiin.

MSSL Estonia on ilmoittanut lunastusoikeudestaan ja -velvollisuudestaan PKC:lle 29.3.2017 päivätyllä ilmoi-
tuksella. Vähemmistöosakkeiden lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntymistä PKC:ssä koskeva tieto on 
rekisteröity kaupparekisteriin 3.4.2017.

Hakemuksessaan MSSL Estonia vaatii välimiesoikeutta muun muassa vahvistamaan MSSL Estonian lunastus-
oikeuden vähemmistöosakkeisiin ja Optio-oikeuksiin olevan selvä, vahvistamaan MSSL Estonian oikeuden 
saada PKC:n vähemmistöosakkeet ja Optio-oikeudet haltuunsa asettamalla lunastushinnan maksamisen vakuu-
deksi välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden, sekä vahvistamaan lunastushinnoiksi lunastusoikeuden synty-
mistä edeltäneen vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen mukaiset hinnat 23,55 euroa Osakkeelta, 6,90 euroa 
2012B-optio-oikeudelta ja 0,27 euroa 2012C-optio-oikeudelta.

Uskottu mies

MSSL Estonian hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoi-
keudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä PKC:n vähemmistöosakkeenomistajien 
etua lunastusmenettelyn aikana.

Helsingin käräjäoikeus on 4.5.2017 antamallaan päätöksellä 17/24787 määrännyt uskotuksi mieheksi professori 
Seppo Ikäheimon hänen suostumuksensa mukaisesti. Uskotun miehen yhteystiedot ovat:

Professori Seppo Ikäheimo
Pitkänkallionkatu 14 C 16
02170 Espoo
puhelin: 050 505 4990
sähköposti: seppo.ikaheimo@aalto.fi
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