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JUSSI CAPITAL OY:N TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai
Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
Jussi Capital Oy täydentää Finanssivalvonnan 14.4.2014 hyväksymää, Sievi Capital Oyj:n
(”Sievi Capital” tai ”Yhtiö”) osakkeiden ostotarjousta (”Ostotarjous”) koskevaa
tarjousasiakirjaa Sievi Capitalin 29.4.2014 julkaisemalla johdon osavuotisella selvityksellä sekä
Sievi Capitalin hallituksen lausunnolla ostotarjouksesta. Finanssivalvonta on 2.5.2014
hyväksynyt Jussi Capital Oy:n laatiman tarjousasiakirjan täydennyksen.
Sievi Capitalin hallitus on 30.4.2014 antanut lausuntonsa Jussi Capital Oy:n tekemästä
julkisesta Ostotarjouksesta. Lausunnon mukaan Sievi Capitalin hallitus on huolellisesti
arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja, tarjousasiakirjan, Fairness Opinion -lausunnon ja muun
käytettävissä olevan tiedon perusteella. Sievi Capitalin hallitus uskoo Jussi Capitalin tekemän
Ostotarjouksen olevan Sievi Capitalin osakkeenomistajille kohtuullinen huomioiden muun
ohella Ostotarjouksessa tarjottava preemio, tarjoushinnan ja Sievi Capitalin substanssiarvon
välinen suhde, eräiden merkittävien osakkeenomistajien tuki Ostotarjoukselle sekä Jarmo
Leppiniemen antama Fairness Opinion -lausunto.
Yllämainittujen seikkojen perusteella Sievi Capitalin hallituksen päätöksentekoon osallistuneet
hallituksen jäsenet suosittelevat yksimielisesti, että Sievi Capitalin osakkeenomistajat
hyväksyvät Jussi Capitalin Ostotarjouksen.
Sievi Capitalin johdon osavuotinen selvitys liitetään tarjousasiakirjan liitteeksi B ja hallituksen
lausunto liitteeksi D. Osavuotinen selvitys ja hallituksen lausunto ovat saatavilla Jussi Capital
Oy:n internetsivustolla osoitteessa www.jussicapital.fi.
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Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai
välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on
arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa
sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai
sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä

hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään
mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu
lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien,
rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä.
Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, UudessaSeelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.

