
Hallituksen suosittelema  
vapaaehtoinen julkinen 
käteisostotarjous kaikista 
Next Games Oyj:n osakkeista  
ja optio-oikeuksista

Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat 
hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella 
Next Gamesin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 
haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. 

Tarjousaika 14.3.2022–8.4.2022*

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteessa 
www.nextgames.com/fi/sijoittajille/netflix-ostotarjous 

Tätä markkinointiesitettä ei saa jakaa tai muutoin levittää Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, 
Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa ostotarjous  
olisi soveltuvan lain vastainen.

* Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa.



Netflix, Inc. julkisti 2.3.2022 Next Games Oyj:n hallituksen 
suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouk-
sen kaikista Next Gamesin liikkeeseen lasketuista ja ulkona 
olevista osakkeista ja optio-oikeuksista.
 
Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat hallituksen 
jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Next Gamesin osakkeen-
omistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä. 
  
Ostotarjous mahdollistaa Next Gamesin liittymisen Netflixin ydinpeli-
studioksi strategisella alueella ja keskeisillä osaajamarkkinoilla vahvistaen 
yhtiöiden yhteistä visiota ja intohimoa peleihin. Next Games laajentaa 
Netflixin pelistudiokyvykkyyksiä kehittäen samalla maailmanluokan peli-
valikoimaa, josta jäsenet voivat nauttia ympäri maailmaa. 
  
Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä 
vaikutuksia Next Gamesin liiketoimintaan, varoihin tai johdon tai työnteki-
jöiden asemaan. Kuten tavanomaista, tarjouksentekijä aikoo muuttaa Next 
Gamesin hallituksen kokoonpanoa ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.  
 
Next Gamesin tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jari Ovaskainen ja AMC 
Networks Ventures LLC, jotka edustavat yhteensä noin 43,3 prosenttia 
Next Gamesin osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään ostotarjouksen tietyin tavanomaisin edellytyksin. 

Ostotarjous 
lyhyesti

Tärkeitä 
päivämääriä

Netflix lyhyesti

2,10 euroa

Netflix on maailman johtava suoratoistoviihdepalvelu, jolla on 222 
miljoonaa maksavaa jäsentä yli 190 maassa. Jäsenet nauttivat useita eri 
genrejä edustavista ja erikielisistä tv-sarjoista, dokumenteista, elokuvista 
ja mobiilipeleistä. Jäsenet voivat katsoa tarjontaa niin paljon kuin haluavat, 
milloin tahansa, missä tahansa ja miltä tahansa Internetiin liitetyltä 
näytöltä. Jäsenet voivat pelata, keskeyttää katsomisen ja jatkaa katsomista 
ilman mainoksia tai sitoumuksia. 

Tarjousvastike sisältää preemion, joka vastaa noin 

Next Gamesin osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu 
arvo on ostotarjouksen mukaan noin 65 miljoonaa euroa. 

38,8%
verrattuna 1,51 euroon, eli Next 
Gamesin osakkeen kahdentoista 
kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan First 
Northissa välittömästi ennen 
ostotarjouksen julkistamista 

125,6%
verrattuna 0,93 euroon, eli Next 
Gamesin Osakkeen päätöskurs-
siin First Northissa 1.3.2022, eli 
viimeisenä ostotarjouksen julkis-
tamista välittömästi edeltävänä 
kaupankäyntipäivänä

69,6%
verrattuna 1,24 euroon, eli Next 
Gamesin osakkeen kuuden 
kuukauden kaupankäyntimäärillä 
painotettuun keskihintaan First 
Northissa välittömästi ennen 
ostotarjouksen julkistamista 

Netflix avainluvut 2021

LIIKEVAIHTO

29,7
miljardia dollaria

LIIKETULOS

6,2
miljardia dollaria

NETTOTULOS

5,1
miljardia dollaria

Tarjous- 
vastike

osakkeelta 
käteisenä*

2.3.2022
Yhdistymissopimuksen 

allekirjoittaminen 
ja ostotarjouksen 

julkistaminen

14.3.2022
(arviolta) 

Tarjousaika alkaa
8.4.2022

(arviolta) 
Tarjousaika päättyy

Q2, 2022
Ostotarjouksen 

odotetaan toteutuvan 
vuoden 2022 toisen 
vuosineljänneksen 

aikana.

* Jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, tarjottava 
käteisvastike alisteisena mahdollisille oikaisuille, on kuvattu tarjousasiakirjassa. 



Netflixin Pelit-liiketoiminta- 
yksikön Vice Presidentin 
terveiset
”Next Gamesilla on kokenut johtoryhmä, 
vahvat näytöt viihdebrändilisensseihin 
perustuvista mobiilipeleistä ja vankka 
operatiivinen kyvykkyys. Olemme innoissamme 
siitä, että Next Games liittyy Netflixin 
ydinpelistudioksi strategisella alueella ja 
keskeisillä osaajamarkkinoilla vahvistaen sisäistä 
pelistudiokyvykkyyttämme. Next Games 
auttaa meitä rakentamaan maailmanluokan 
pelivalikoiman, josta jäsenemme voivat nauttia 
ympäri maailmaa.”

MICHAEL VERDU
PELIT-LIIKETOIMINTAYKSIKÖN 
VICE PRESIDENT,
NETFLIX

Next Gamesin hallituksen 
puheenjohtajan viesti
“Hallitus on huolellisesti harkinnut 
tarjouksentekijän kykyä olla Next Gamesille 
hyvä ja vahva omistaja. Peli- ja viihdealan 
konsolidaatio kiihtyy ja hallitus näkee 
selkeän edun Next Gamesille yhdistyä yhden 
maailman suurimman viihdeyhtiön kanssa. 
Näkemyksemme mukaan Next Games hyötyy 
Netflixin pitkäaikaisesta osaamisesta viihdealalla 
ja vertaansa vailla olevasta teknologisesta ja 
luovasta osaamisesta sekä datavetoisesta 
strategiasta. Yhtiön hallitus näkee, että tarjous on 
hyvä ja kohtuullinen mahdollisuus Next Gamesille 
ja yhtiön osakkeenomistajille.”

PETRI NIEMI
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA,
NEXT GAMES

Milloin minun tulee hyväksyä ostotarjous?
Ostotarjouksen mukaisen tarjousaika alkoi 14.3.2022 ja päättyy arviolta 
8.4.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa), jollei tarjousaikaa jatketa.

Miten hyväksyn ostotarjouksen?
Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen ostotarjouk-
sesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen 
asiakkailleen. Niiden Next Gamesin osakkeenomistajien, jotka eivät 
saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijai-
sesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa. Toissijaisesti Next 
Gamesin osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: 
nextgames-offer@danskebank.com. 

Voinko perua hyväksyntäni?
Next Gamesin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan 
päättymistä peruuttaa antamansa ostotarjouksen hyväksynnän siihen 
saakka, kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut ostotarjouksen ehdot-
tomaksi. Next Gamesin osakkeenomistaja, joka peruuttaa ostotarjous-
ta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, 
jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja 
perii peruuttamisesta.

Milloin saan maksun osakkeistani?
Tarjousvastike maksetaan alustavasti 14.4.2022 jokaiselle Next Gamesin 
osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen ja ei ole 
sitä pätevästi peruuttanut. Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa 
tarjouksentekijä julkistaa maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden osak-
keiden osalta, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen 
tarjousajan aikana. 

Mistä löydän lisää tietoa ostotarjouksesta?
Tutustu tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteessa www.nextgames.
com/fi/sijoittajille/netflix-ostotarjous. Jos kysymyksesi liittyy ostotarjouk-
sen hyväksymiseen, ota yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi.

Olen optio-oikeuksien haltija.  
Mistä saan lisää tietoa ostotarjouksesta?
Evli Alexander Incentives Oy hallinnoi Next Gamesin optio-oikeuk sia. 
Evli ohjeistaa kaikkia optio-oikeuksien haltijoita osto tarjouksen hyväk-
symisestä Evlin verkkosivujen kautta. Tutustu myös tarjousasiakirjaan, 
joka on saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/sijoittajille/net-
flix-ostotarjous.

Ohjeita ja lisätietoa 
Next Games Oyj:n 
osakkeenomistajille 
ja optio-oikeuksien 
haltijoille



Tässä markkinointiesitteessä on esitetty 
tiivistelmä Netflixin Next Gamesin osak-
keista tekemästä ostotarjouksesta sekä 
tietyistä ostotarjouksen keskeisistä ehdoista. 
Ehdot, kattaen myös tarkemmat ehdot 
optio-oikeuksien haltijoille, on esitetty 
kokonaisuudessaan tarjousasiakirjassa. 
Tutustu huolellisesti tarjousasiakirjaan ennen 
päätöstä ostotarjouksen hyväksymisestä. 
Tarjousasiakirja on saatavilla osoit teessa 
www.next games.com/fi/sijoittajille/
netflix-ostotarjous.

Tarjousvastike
Osakkeen tarjousvastike on 2,10 euroa 
käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka 
osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, 
alisteisena mahdollisille oikaisuille. 

Tarjousaika
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 14.3.2022 
kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 
8.4.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa), ellei 
tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousai-
kaa keskeytetä. Tarjouksentekijä voi jatkaa 
tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes 
toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai 
niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu 
ja/tai (ii) jälkikäteisellä tarjousajalla tar-
jouksentekijän julkistaessa ostotarjouksen 
lopullisen tuloksen, jolloin tarjouksentekijä 
myös ilmoittaa ostotarjouksen ehdottomaksi, 
kuten jäljempänä on todettu. 

Ehtotiivistelmä Tärkeää tietoa 
Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta tar-
jousajan jatkamisesta tiedotteella, mukaan 
lukien jatketun tarjousajan kesto, joka on 
vähintään kaksi (2) viikkoa, viimeistään alku-
peräisen tarjousajan päättymistä seuraavana 
ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankki-
päivänä. Lisäksi tarjouksentekijä ilmoittaa 
jatketun tarjousajan mahdollisesta uudelleen 
jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun tar-
jousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään 
ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankki-
päivänä jatketun tarjousajan tai keskeytetyn 
jatketun tarjousajan päättymisen jälkeen. 

Hyväksymismenettely
Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomis-
taja, joka on tarjousaikana rekisteröitynä 
Next Gamesin osakasluetteloon, lukuun 
ottamatta Next Gamesia ja sen tytäryhtiötä. 
Ostotarjouksen hyväksyntä on annetta-
va arvo-osuustilikohtaisesti. Useimmat 
suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoi-
tuksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät 
menettelyohjeet ja hyväksymislomak-
keen niille asiakkailleen, jotka on merkitty 
osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Next Gamesin osakasluette-
loon. Evli Alexander Incentives Oy hallinnoi 
Next Gamesin optio-oikeuksia. Evli ohjeistaa 
kaikkia optio-oikeuksien haltijoita ostotar-
jouksen hyväksymisestä Evlin verkkosivujen 
kautta. Niiden Next Gamesin osakkeen-
omistajien, jotka eivät saa tilin- tai varain-
hoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi 
ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai 
varainhoitajaansa. Toissijaisesti Next Game-
sin osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä 
Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen 
lähettämällä sähköpostiviestin osoittee-
seen: nextgames-offer@danskebank.com, 
mistä tällaiset osakkeenomistajat voivat 
saada tietoa ostotarjouksen hyväksymisen 
ilmoittamisesta.

TÄTÄ ASIAKIRJAA EI SAA JULKAISTA TAI 
MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI 
OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG-
KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEE-
LANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI 
NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA 
ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE 
ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI 
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ ASIAKIRJA EI OLE TARJOUSASIA-
KIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA 
TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ 
MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ 
ASIAKIRJA EI OLE TARJOUS MYYDÄ 
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN 
TÄSSÄ ASIAKIRJASSA KUVATTUJA 
ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUK-
SEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, 
KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, 
UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIK-
KAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ 
OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS 
YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN 
SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJAL-
TA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA 
JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN 
OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAIS-
TA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN 
TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA 
TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN 
TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATI-
MUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN 
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE 
ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAIS-
TU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIIT-
TYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, 
LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ 
SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN 
TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, 
MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI 
SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJO-
USTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN 
KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA 
TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI 
RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHE-
LIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN 
OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKO-
MAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA 
TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPE-
RIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PAL-
VELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KA-
NADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, 
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AF-
RIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTAR-
JOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA 
KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ 
EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HON-
GKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEE-
LANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ 
TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY 
HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN 
TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN 
RIKKOMISESTA, ON MITÄTÖN.

Tietoja Next Gamesin osakkeenomistajille ja 
Optio-oikeuksien haltijoille Yhdysvalloissa
Next Gamesin yhdysvaltalaisille osakkeen-
omistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille 
ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna 
Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että 
Next Gamesia eivät koske Yhdysvaltain 
vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutok-
sineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöl-
lisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se 
ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, 
mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- 
ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and 
Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Next Gamesin, jonka ko-
tipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista 
ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oi-
keuksista, ja siihen soveltuvat suomalaiset 
tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaati-
mukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa 
Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E 
-säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan 
Rule 14d-1(d) mukaisten (”Tier II -poikkeus”) 
ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen 
mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädän-
nön tiedonantovelvollisuuksien ja menet-
telyvaatimusten mukaisesti, muun muassa 
koskien Ostotarjouksen selvitysmenettelyitä, 
peruuttamista ja maksujen ajoitusta, jotka 
eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti 
tähän asiakirjaan sisällytetyt taloudelliset 
tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien 
kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne 
välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalais-
ten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin 
tietoihin. Ostotarjous tehdään Next Gamesin 
Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille 
ja Optio-oikeuksien haltijoille samoin ehdoin 
kuin kaikille muille osakkeenomistajille ja 
Optio-oikeuksien haltijoille, joille tarjous 
tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, 
mukaan lukien tämä ilmoitus, jaetaan yhdys-
valtalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka 
on verrattavissa siihen tapaan, jolla tällaiset 
asiakirjat toimitetaan muille osakkeenomista-
jille tai Optio-oikeuksien haltijoille.

Tarjouksentekijä, sen lähipiiriyhtiöt sekä 
sen taloudellisen neuvonantajan lähipiiri-
yhtiöt voivat ostaa tai järjestää ostavansa 
Next Gamesin arvopapereita Suomen lain 
mukaisesti, jos tietyt ehdot täyttyvät. Näitä 
rajoituksia ovat muun muassa seuraavat: 
(i) näitä ostoja ei voi tehdä Yhdysvalloissa, 
(ii) siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai 
järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, 
tieto tulee julkistaa lehdistötiedotteella tai 
muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon 
voidaan kohtuudella arvioida tavoitta-
van Next Gamesin osakkeenomistajat ja 
Optio-oikeuksien haltijat Yhdysvalloissa , ja 
(iii) Ostotarjouksen vastiketta on korotettava 
vastaamaan Ostotarjouksen ulkopuolella 
maksettua vastiketta.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion ar-
vopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylän-
nyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen 
arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut 
mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettu-
jen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta 
tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausu-
ma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko 
Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen 
perusteella yhdysvaltalaisena osakkeen-
omistajana tai Optio-oikeuksien haltija-
na saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion 
tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain 
osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten 
ja muiden verolakien mukaan verotetta-
va tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia 
ja Optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan 
välittömästi kääntymään riippumattoman 
ammattimaisen neuvonantajan puoleen 
Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin 
veroseuraamuksiin liittyen.

Osakkeenomistajien tai Optio-oikeuk-
sien haltijoiden oikeuksien toteuttaminen 
ja mahdollisten vaatimusten esittäminen 
Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien 
nojalla voi olla vaikeaa, koska Next Games 
on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja 
osa tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista 
saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. 
Osakkeenomistajat tai Optio-oikeuksien 
haltijat eivät välttämättä voi haastaa Next 
Gamesia tai sen toimihenkilöitä tai joh-
tajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion 
arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain 
ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Next Ga-
mesin ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen 
noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistui-
men tuomiota voi olla vaikeaa.

Vastuuvapauslauseke
Goldman Sachs & Co. LLC toimii ainoastaan 
Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun 
puolesta Ostotarjouksen ja muiden tässä 
asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, 
ei pidä ketään muuta henkilöä asiakkaa-
naan Ostotarjouksen yhteydessä eikä ole 
vastuussa kenellekään muulle kuin Tar-
jouksentekijälle sen asiakkailleen antaman 
suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon 
tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin 
tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun 
liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, toimii 
ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenen-
kään muun puolesta Ostotarjouksen ja 
muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden 
yhteydessä, ei pidä ketään muuta henkilöä 
asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä 
eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin 
Tarjouksentekijälle sen asiakkailleen anta-
man suojan tarjoamisesta taikka neuvonan-
non tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin 
tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun 
liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.

Oikeus peruuttaa hyväksyntä
Next Gamesin osakkeenomistaja voi milloin 
tahansa ennen tarjousajan päättymistä 
peruuttaa antamansa ostotarjouksen hy-
väksynnän siihen saakka, kunnes tarjouk-
sentekijä on ilmoittanut ostotarjouksen 
ehdottomaksi. Ostotarjouksen hyväksymi-
sen pätevä peruuttaminen edellyttää, että 
kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan 
sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväk-
symislomake toimitettiin. Hallintarekisteröi-
tyjen osakkeiden osalta osakkeenomistajien 
tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin 
hoitajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 
Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan aikana 
annettu ostotarjouksen hyväksyntä on sitova 
eikä sitä voida peruuttaa, ellei pakottavasta 
lainsäädännöstä muuta johdu.

Maksuehdot ja selvitys
Tarjousvastike maksetaan alustavasti 
14.4.2022 jokaiselle Next Gamesin osak-
keenomistajalle, joka on pätevästi hyväk-
synyt ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi 
peruuttanut. 

Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilan-
teessa tarjouksentekijä julkistaa maksua 
ja selvitystä koskevat ehdot niiden osak-
keiden osalta, joiden osalta ostotarjous on 
hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan 
aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 
jälkikäteisen tarjousajan aikana päteväs-
ti tarjottujen osakkeiden toteutuskaupat 
suoritetaan kuitenkin vähintään kahden 
viikon välein.



www.nextgames.com/fi/sijoittajille/netflix-ostotarjous


