
 

 

OSTOTARJOUKSEN EHDOT  
 

Ostotarjouksen kohde 

Netflix, Inc. (”Tarjouksentekijä”) tarjoutuu hankkimaan vapaaehtoisella julkisella hallituksen suosittamalla kä-
teisostotarjouksella arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 
27 §:n ja näiden ehtojen mukaisesti kaikki Next Games Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Next Games”) liikkeeseen lasketut 
ja ulkona olevat (i) osakkeet (”Osakkeet” ja kukin erikseen ”Osake”), ISIN-koodi FI4000233267, ja (ii) optio-
oikeudet (”Optio-oikeudet” ja kukin erikseen ”Optio-oikeus”), jotka eivät ole Next Gamesin tai sen tytäryhtiön 
hallussa (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 2.3.2022 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yh-
distymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen. 

Osakkeen Tarjousvastike ja Optio-oikeuksien Tarjousvastike 

Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 2.3.2022. Tarjousvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotar-
jous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta sitä ei ole peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, on 2,10 
euroa käteisenä (”Osakkeen Tarjousvastike”) alisteisena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. 

Tarjousvastike jokaisesta Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden osalta 
sitä ei ole peruutettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, on 5,74 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta 
Optio-oikeudesta 2015 I (”Optio-oikeuksien 2015 I Tarjousvastike”), 3,30 euroa käteisenä jokaisesta ulkona 
olevasta Optio-oikeudesta 2015 II (”Optio-oikeuksien 2015 II Tarjousvastike”), 0,01 euroa käteisenä jokai-
sesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2017 I (”Optio-oikeuksien 2017 I Tarjousvastike”), 0,96 euroa kä-
teisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2017 II (”Optio-oikeuksien 2017 II Tarjousvastike”), 
0,96 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2018 II (”Optio-oikeuksien 2018 II Tar-
jousvastike”), 0,72 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2019 I (”Optio-oikeuksien 
2019 I Tarjousvastike”), 1,25 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2019 II (”Optio-
oikeuksien 2019 II Tarjousvastike”), 1,14 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2020 
I (”Optio-oikeuksien 2020 I Tarjousvastike”), 0,01 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta Optio-oikeu-
desta 2020 II (”Optio-oikeuksien 2020 II Tarjousvastike”), 0,50 euroa käteisenä jokaisesta ulkona olevasta 
Optio-oikeudesta 2020 III (”Optio-oikeuksien 2020 III Tarjousvastike”) ja 0,79 euroa käteisenä jokaisesta 
ulkona olevasta Optio-oikeudesta 2020 IV (”Optio-oikeuksien 2020 IV Tarjousvastike” ja yhdessä Optio-
oikeuksien 2015 I Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2015 II Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2017 I 
Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2017 II Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2018 II Tarjousvastikkeen, 
Optio-oikeuksien 2019 I Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2019 II Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 
2020 I Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2020 II Tarjousvastikkeen, Optio-oikeuksien 2020 III Tarjousvas-
tikkeen ja Optio-oikeuksien 2020 IV Tarjousvastikkeen kanssa ”Optio-oikeuksien Tarjousvastike”) alistei-
sena mahdollisille oikaisuille alla kuvatun mukaisesti. 

Osakkeen Tarjousvastike on määritelty 30 050 385 Osakkeen perusteella. Optio-oikeuksien 2015 I Tarjous-
vastike on määritelty 20 926 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2015 I perusteella, Optio-
oikeuksien 2015 II Tarjousvastike on määritelty 53 317 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 
2015 II perusteella, Optio-oikeuksien 2017 I Tarjousvastike on määritelty 14 359 liikkeeseen lasketun ja ulkona 
olevan Osake-option 2017 I perusteella ,Optio-oikeuksien 2017 II Tarjousvastike on määritelty 94 491 liikkee-
seen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2017 II perusteella, Optio-oikeuksien 2018 II Tarjousvastike on 
määritelty 318 010 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2018 II perusteella, Optio-oikeuksien 
2019 I Tarjousvastike on määritelty 407 594 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2019 I perus-
teella, Optio-oikeuksien 2019 II Tarjousvastike on määritelty 184 391 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan 
Osake-option 2019 II perusteella, Optio-oikeuksien 2020 I Tarjousvastike on määritelty 87 835 liikkeeseen 
lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2020 I perusteella, Optio-oikeuksien 2020 II Tarjousvastike on määri-
telty 244 386 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2020 II perusteella, Optio-oikeuksien 2020 
III Tarjousvastike on määritelty 1 024 832 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Osake-option 2020 III perus-
teella, Optio-oikeuksien 2020 IV Tarjousvastike on määritelty 117 000 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan 
Optio-oikeuden 2020 IV perusteella, 

Mikäli Yhtiö muuttaa Osakkeiden määrää siitä, mikä se oli välittömästi ennen 2.3.2022, uuden osakeannin, 
merkintäoikeuksien liikkeeseenlaskun, uudelleenluokittelun, osakkeiden jakamisen (mukaan lukien käänteisen 



 

 

jakamisen (reverse split)) tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, jolla on laimentava vaikutus, tai mi-
käli Yhtiö jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä 
mainitun osalta on Toteuttamispäivänä (kuten määritelty jäljempänä) tai ennen Toteuttamispäivää johtaen sii-
hen, että varoja ei maksettaisi Tarjouksentekijälle, Osakkeen Tarjousvastiketta ja Optio-oikeuksien Tarjous-
vastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. 

Tarjousaika 

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 14.3.2022 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 8.4.2022 kello 16.00 (Suo-
men aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti (”Tarjous-
aika”, pitäen sisällään myös mahdolliset Tarjousajan pidennykset tai keskeytykset). Ostotarjouksen hyväk-
syntä on vastaanotettava jäljempänä olevan kohdan ”─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” mukaisesti en-
nen Tarjousajan päättymistä. 

Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa (i) milloin tahansa, kunnes Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty 
jäljempänä) ovat täyttyneet tai niiden täyttymisen vaatimisesta on luovuttu ja/tai (ii) Jälkikäteisellä Tarjousajalla 
(kuten määritelty jäljempänä) Tarjouksentekijän julkistaessa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jolloin Tar-
jouksentekijä myös ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, kuten jäljempänä on todettu. Tarjouksentekijä il-
moittaa mahdollisesta Tarjousajan jatkamisesta tiedotteella, mukaan lukien jatketun Tarjousajan kesto, joka 
on vähintään kaksi (2) viikkoa, viimeistään alkuperäisen Tarjousajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä 
(1.) Suomalaisena Pankkipäivänä. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan mahdollisesta uu-
delleen jatkamisesta tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan uudelleen jatkamisesta viimeistään ensimmäisenä 
(1.) Suomalaisena Pankkipäivänä jatketun Tarjousajan tai keskeytetyn jatketun Tarjousajan päättymisen jäl-
keen. ”Pankkipäivä” tarkoittaa päivää (joka on muu kuin lauantai tai sunnuntai), jolloin pankit ovat auki Helsin-
gissä ja New Yorkissa, ja ”Suomalainen Pankkipäivä” tarkoittaa päivää (joka on muu kuin lauantai tai sunnun-
tai), jolloin pankit ovat auki Helsingissä.  

Tarjousajan kesto voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) viikkoa. Mikäli Toteuttamisedellytyk-
set (kuten jäljempänä määritelty) eivät kuitenkaan ole täyttyneet muun kuin Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
12 §:ssä tarkoitetun erityisen esteen johdosta, Tarjouksentekijä voi pidentää Tarjousajan kestoa kymmenen 
(10) viikon yli, kunnes kyseinen este on poistunut ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika reagoida ky-
seiseen tilanteeseen edellyttäen, että Yhtiön liiketoiminta ei vaikeudu kohtuuttoman kauan. Tarjouksentekijä jul-
kistaa tällöin uuden päättymispäivän vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Lisäksi 
mahdollinen Jälkikäteinen Tarjousaika (kuten määritelty jäljempänä) voi jatkua yli kymmenen (10) viikon. 

Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun Tarjousajan, jos päättymisen hetkellä seuraavat ehdot täyttyvät: (i) 
alkuperäinen Tarjousaika on kestänyt vähintään 20 Pankkipäivää; (ii) jatkettu Tarjousaika on kestänyt vähin-
tään 3 Pankkipäivää; (iii) kaikki Toteuttamisedellytykset (kuten määritelty alla) ovat täyttyneet, kun alkuperäi-
nen Tarjousaika, mukaan lukien sen vapaaehtoinen jatkaminen, päättyy; ja (iv) Tarjouksentekijä ei päätä al-
kuperäistä Tarjousaikaa tai sen jatkoa Yhdysvaltain ostotarjoussääntöjen vaatiman pakollisen pidennyksen 
aikana. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjouksentekijä ilmoittaa jatketun Tarjousajan 
keskeyttämisestä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös keskeyttämisestä 
on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Mikäli Tar-
jouksentekijä keskeyttää jatketun Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisem-
pana ajankohtana. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa samassa yhteydessä, kun se julkistaa Ostotar-
jouksen lopullisen tuloksen, jäljempänä kohdassa ”─ Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen” esitetyn mukai-
sesti (tällainen pidennetty Tarjousaika ”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilan-
teessa Jälkikäteinen Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä ilmoit-
tamana ajankohtana. Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisestä ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen 
Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. 

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 Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 18 §:n mukaisesti, täyttyneet tai 



 

 

Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä, sikäli kuin se on soveltuvan lainsäädännön mu-
kaan mahdollista: 

(i) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä 
Tarjouksentekijän ennen Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamisen päi-
vämäärää muutoin omistamien Osakkeiden kanssaedustavat yhteensä yli 90 
prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista laskettuna Osakeyhtiölain 18 
luvun 1 §:n mukaisesti, joka sääntelee oikeutta ja velvollisuutta aloittaa pakolli-
nen lunastusmenettely, täysi laimennusvaikutus huomioiden; 

(ii) kaikkien Ostotarjouksen toteuttamiseen tarvittavien soveltuvien kilpailu- tai 
muun sääntelyn edellyttämien hyväksyntöjen, lupien, suostumusten, hyväksy-
misten tai muiden toimien saaminen (tai, tapauksesta riippuen, soveltuvien 
odotusaikojen päättyminen) kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta kaikissa 
maissa; 

(iii) mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä ei ole annettu tai minkään 
toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä ei ole annettu, joka ko-
konaan tai merkittäviltä osin estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai lykkäisi 
sitä; 

(iv) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olo-
suhdetta, joka muodostaa tai jonka voisi kohtuudella odottaa muodostavan 
Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä); 

(v) Tarjouksentekijä ei ole saanut tietoa tosiseikasta tai olosuhteesta, joka on joh-
tanut Olennaiseen Haitalliseen Muutokseen (lukuun ottamatta sellaista tosi-
seikkaa tai olosuhdetta, josta on Asianmukaisesti Ilmoitettu); 

(vi) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti ja se on edelleen 
voimassa; 

(vii) Yhtiön hallitus on antanut suosituksensa Yhtiön osakkeenomistajille ja Optio-
oikeuksien haltijoille hyväksyä Ostotarjous ja suositus on edelleen voimassa, 
eikä sitä ole muokattu, peruutettu tai muutettu (pois lukien kuitenkin teknisluon-
toiset muutokset tai suosituksen muuttaminen Kilpailevan Tarjouksen johdosta 
soveltuvien lakien tai Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouskoodin (”Os-
totarjouskoodi”) sitä edellyttäessä edellyttäen, että Suositus Ostotarjouksen 
hyväksymiseen pysyy voimassa); ja 

(viii) Jari Ovaskaisen ja AMC Networks Ventures LLC:n sitoumukset hyväksyä Os-
totarjous ovat edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti, eikä niitä ole muokattu, 
peruutettu tai muutettu. 

Edellä esitetyt Toteuttamisedellytykset ovat tyhjentäviä. Tarjouksentekijä voi vedota Toteuttamisedellytykseen 
ja aiheuttaa Ostotarjouksen keskeyttämisen, raukeamisen tai peruuttamisen ainoastaan tilanteissa, joissa ky-
seisillä olosuhteilla, jotka aiheuttavat oikeuden relevanttiin Toteuttamisedellytykseen vetoamiseen, on Finans-
sivalvonnan julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden 9/2013 sekä Os-
totarjouskoodin mukainen olennainen merkitys Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen kannalta. Tarjouksentekijä 
pidättää itsellään oikeuden luopua minkä tahansa täyttymättä jääneen Toteuttamisedellytyksen täyttymisen 
vaatimisesta. Mikäli kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta 
kaikkien tai joidenkin Toteuttamisedellytyksien täyttymistä viimeistään silloin, kun Ostotarjouksen lopullinen 
tulos julkistetaan, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päättymisen 
jälkeen hankkimalla Osakkeet ja Optio-oikeudet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja maksa-
malla Osakkeen Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien Tarjousvastikkeen niille osakkeenomistajille ja Optio-
oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen 

”Olennainen Haitallinen Muutos” tarkoittaa  



 

 

(a) Yhtiön tulemista maksukyvyttömäksi tai asettamista selvitysmenettelyyn tai konkurssimenettelyyn tai muu-
hun vastaavaan maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai että Yhtiötä vastaan tai sen toimesta pannaan vireille oi-
keudenkäyntejä (muita kuin Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden toimesta vireille panemia tai tekemiä) 
tai tehdään yhtiöoikeudellisia päätöksiä näihin menettelyihin liittyen, joiden voidaan kohtuudella odottaa johta-
van tällaisten menettelyiden aloittamiseen edellyttäen, että niistä voidaan kussakin tapauksessa kohtuudella 
odottaa seuraavan olennainen haitallinen muutos tai olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön, kokonaisuutena 
tarkastellen, liiketoiminnassa, varoissa, asemassa (taloudellisessa tai muussa) tai liiketoiminnan tuloksessa; 
tai  

(b) mikä tahansa tapahtuma, ehto, olosuhde, kehitys, muutos, vaikutus, tai tosiasia, jolla erikseen tai kokonai-
suutena on, tai aiheuttaa tai on kohtuudella odotettavissa olevan olennainen haitallinen muutos Yhtiön ja sen 
tytäryhtiön, kokonaisuutena tarkastellen, liiketoimintaan, varoihin, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan 
tulokseen edellyttäen lisäksi, ettei minkään seuraavista katsota muodostavan olennaisen haitallista muutosta:  

(i) muutokset yleisissä taloudellisissa olosuhteissa tai pääomamarkkinoilla tai geopoliittisissa olosuh-
teissa tai mikä tahansa väkivaltaisuuksien puhkeaminen tai kärjistyminen, sotatoimet tai terrorismi; 

(ii) hurrikaani, tornado, tulva, maanjäristys tai muu luonnon tai ihmisen aiheuttama tuho tai mikä tahansa 
epidemia tai pandemia (mukaan lukien tällä hetkellä ennakoitavissa olevat COVID-19-tilanteen mer-
kittävät muutokset), joka on tapahtunut Yhdistymissopimuksen päivämäärän jälkeen; 

(iii) muutokset soveltuvissa säännöksissä tai muissa oikeudellisissa- tai sääntelyolosuhteissa; 

edellyttäen, että kohtien (i)–(iii) osalta, niin kauan kuin tapahtuma, ehto, olosuhde, kehitys, muutos, vai-
kutus, tai tosiasia ei vaikuta kokonaisuutena tarkastellen suhteettomasti Yhtiöön ja sen tytäryhtiöön ver-
rattuna muihin samalla toimialalla toimiviin yhtiöihin, joiden teollinen toiminta on verrattavissa Yhtiöön ja 
sen tytäryhtiöön; tai  

(iv) Yhtiön epäonnistuminen noudattaa sisäisiä tai julkistettuja suunnitelmia, ennusteita, arvioita tai en-
nusteita liikevaihtoa, tuloja, nettovarallisuutta tai muita taloudellisia tai toiminnallisia mittareita koskien 
ennen Yhdistymissopimuksen päivämäärää, sen aikana tai sen jälkeen edellyttäen, ettei mikään 
tässä lausekkeessa (iv) estä tai muuten vaikuta siihen ratkaisuun, onko tällaisen epäonnistumisen 
taustalla oleva muutos tai vaikutus johtanut tai osaltaan vaikuttanut Olennaiseen Haitalliseen Muu-
tokseen;  

(v) muutokset Yhtiön arvopapereiden markkinahinnoissa tai kaupankäyntimäärissä Yhdistymissopimuk-
sen päivämäärän jälkeen; ja 

(vi) Ostotarjouksen julkistaminen ja Tarjouksentekijän tuleminen Yhtiön uudeksi määräysvaltaa käyttä-
väksi osakkeenomistajaksi (mukaan lukien muun muassa määräysvallan muutoksen vaikutukset tai 
vastaavien lausekkeiden vaikutukset Yhtiön ja sen tytäryhtiön solmimissa sopimuksissa, jotka on Il-
moitettu Asianmukaisesti Tarjouksentekijälle due diligence -tiedoissa). 

”Asianmukaisesti Ilmoitettu” tarkoittaa tosiseikan, asian tai tapahtuman ilmoittamista due diligence -tiedoissa 
riittävän selvällä ja tarkalla tavalla, jonka perusteella ammattimainen ja harkitsevainen tarjouksentekijä voi due 
diligence -tietoihin perehdyttyään ja ammattimaisten neuvonantajien avustuksella, kohtuudella tunnistaa, arvi-
oida ja ymmärtää kyseisen ilmoitetun tosiseikan, asian tai tapahtuman luonteen, laajuuden ja vaikutuksen.  

Osakkeen Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien Tarjousvastikkeen korotusvelvollisuus ja velvolli-
suus maksaa hyvitystä 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Tarjousaikana (mukaan 
lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) ja sen jälkeen sekä Jälkikäteisenä Tarjousaikana julkisessa kaupan-
käynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First 
North”) tai muutoin. 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla yksissä tuumin toimiva taho hankkii Osakkeita ja/tai Optio-oikeuksia Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen 
ja ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeen Tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien Tarjousvastiketta 



 

 

korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
25 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan edellä mainitun paremmin ehdoin tapahtuneen 
hankinnan ehtoja (”Korotusvelvollisuus”). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa Korotusvelvolli-
suutensa syntymisen viipymättä ja maksaa Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä paremmin ehdoin teh-
dyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen niille osakkeenomistajille ja 
Optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Mikäli Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän kanssa Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Tarjousajan päättymisestä Osak-
keita ja/tai Optio-oikeuksia Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouk-
sentekijän tulee Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille 
osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastik-
keen ja Osakkeen Tarjousvastikkeen ja/tai Optio-oikeuksien tarjousvastikkeen välinen erotus (”Hyvitysvelvol-
lisuus”). Tällaisessa tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa Hyvitysvelvollisuutensa syntymisen viipymättä ja 
maksaa paremmin ehdoin tehdyssä hankinnassa maksetun vastikkeen ja Tarjousvastikkeen välisen erotuksen 
yhden (1) kuukauden kuluessa Hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuk-
sien haltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 25 §:n 5 momentin mukaan Hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä 
tapauksessa, että Osakkeen Tarjousvastiketta korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai 
Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu taho ei ole ennen välimiesmenettelyä tai sen kuluessa 
tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely 

Osakkeet 

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Next Gamesin osakas-
luetteloon, lukuun ottamatta Next Gamesia ja sen tytäryhtiötä. Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-
osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla Next Gamesin osakkeenomistajalla tulee olla käteistili Suomessa 
tai ulkomailla toimivassa rahoituslaitoksessa (katso Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasia-
kirja”) kohta ”Rajoituksia ja tärkeitä tietoja” sekä alla kohdat ”─ Maksuehdot ja selvitys” ja ”─ Tärkeitä tietoja 
Henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista”). Osakkeenomistajat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan eh-
doitta ja kaikkien Osakkeiden osalta, jotka ovat Osakkeiden hyväksymislomakkeessa mainituilla arvo-osuusti-
leillä sinä hetkenä, jona hyväksymiseen liittyvä kyseisen osakkeenomistajan Osakkeita koskeva liiketoimi to-
teutetaan. Tarjousaikana annetut hyväksynnät ovat voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan tai kes-
keytetyn jatketun Tarjousajan loppuun asti. 

Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet 
ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n 
(”Euroclear”) ylläpitämään Next Gamesin osakasluetteloon. Niiden Next Gamesin osakkeenomistajien, jotka 
eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai 
varainhoitajaansa. Toissijaisesti Next Gamesin osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä Danske Bank A/S, 
Suomen sivuliikkeeseen (”Danske Bank”) lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: nextgames-of-
fer@danskebank.com, mistä tällaiset osakkeenomistajat voivat saada tietoa Ostotarjouksen hyväksymisen il-
moittamisesta. 

Niiden Next Gamesin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä 
Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajien antamien ohjeiden mukaisesti. Tar-
jouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Next Ga-
mesin osakkeenomistajille. 

Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Tämän 
suostumuksen hankkiminen on kyseisten Next Gamesin osakkeenomistajien vastuulla. Pantinhaltijan suostu-
mus on toimitettava kirjallisena tilinhoitajalle. 

Next Gamesin osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti 



 

 

täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tilinhoitajan antamien oh-
jeiden mukaisesti ja asettaman aikarajan kuluessa, joka voi päättyä aikaisemmin kuin Tarjousaika. Tarjouk-
sentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Jälkikäteisen 
Tarjousajan tapauksessa hyväksymislomake on toimitettava tavalla, joka ilmoitetaan Jälkikäteisen Tarjousajan 
aikana, ja asianomaisen tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. 

Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja 
saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan päättymistä. Next Gamesin osakkeenomistajat 
antavat hyväksynnän omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen 
tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa hyväksyn-
nän, joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti. 

Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa 
myydä tai muutoin hallita Osakkeitaan, joiden osalta hän on Ostotarjouksen hyväksynyt. Hyväksymällä Osto-
tarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen myyntivarauksen tai 
luovutusrajoituksen alla kohdassa ”─ Ostotarjouksen tekninen toteutus” esitetyllä tavalla sen jälkeen, kun 
osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväk-
syvät Next Gamesin osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa suorittamaan tarvittavat kirjaukset ja ryhty-
mään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kysei-
sen Next Gamesin osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien liiketoimien toteuttamishetkellä omistamat 
Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteutuskauppojen tai niiden 
selvityksen yhteydessä myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja Tarjousvastike maksetaan Next Game-
sin osakkeenomistajille. 

Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistaja valtuuttaa tilinhoitajansa luovuttamaan tarpeelliset henkilö-
tietonsa, arvo-osuustilinsä numeron sekä hyväksyntäänsä koskevat tiedot toimeksiannon tai tehtävän toteutta-
miseen osallistuville osapuolille Osakkeiden kauppojen toteutusta sekä selvitystä varten. 

Optio-oikeudet 

Ostotarjouksen voi hyväksyä Optio-oikeuksien haltija, joka on Tarjousaikana rekisteröitynä Optio-oikeuksia 
koskevaan rekisteriin, lukuun ottamatta Next Gamesia ja sen tytäryhtiötä. Danske Bank tai Next Games lähet-
tää ilmoituksen Ostotarjouksesta mukaan lukien ohjeet ja hyväksymislomakkeen kaikille Optio-oikeuksien hal-
tijoille. Evli Alexander Incentives Oy (”Evli”) hallinnoi Next Gamesin optio-oikeuksia. Evli ohjeistaa kaikkia op-
tio-oikeuksien haltijoita Ostotarjouksen hyväksymisestä Evlin verkkosivujen kautta. Optio-oikeuksien haltijat, 
jotka eivät saa ilmoitusta Danske Bankilta tai Next Gamesilta, voivat olla yhteydessä Danske Bankiin lähettä-
mällä sähköpostiviestin osoitteeseen nextgames-offer@danskebank.com. 

Optio-oikeuksien haltijan, joka on merkittynä Optio-oikeuksia koskevaan rekisteriin Tarjousaikana ja joka ha-
luaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake 
Danske Bankille sen ohjeiden mukaisesti ja Danske Bankin asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksymislomake 
tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan aikana tai, jos Tarjousaikaa on pidennetty, pidennetyn 
Tarjousajan aikana, kuitenkin aina Danske Bankin antamien ohjeiden mukaisesti. Hyväksymislomakkeen lä-
hettämistavan valinta on Optio-oikeuden haltijan vastuulla, ja toimitus katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun 
Danske Bank on tosiasiallisesti vastaanottanut hyväksymislomakkeen. 

Optio-oikeuksien haltijat voivat hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan kokonaisuudessaan kaikkien heidän 
omistamiensa Optio-oikeuksien sarjojen osalta. Optio-oikeuksien haltija ei voi myydä vain osaa Optio-oikeuk-
sistaan tai vain kaikkia tietyn sarjan Optio-oikeuksia. 

Hyväksymällä Ostotarjouksen Optio-oikeuden haltijat valtuuttavat Danske Bankin myymään Optio-oikeudet 
Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen 
vain ehdottomasti ja kaikkien omistamiensa Optio-oikeuksien osalta ja ehdollisena oikeudelle perua Optio-
oikeuksien myynti Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi hylätä Optio-oikeuksien osittaisen 
myynnin. Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä ole peruuttanut hyväk-
syntää Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei voi myydä tai muutoin siirtää myymiään Optio-oikeuksia, ellei 
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.  



 

 

Oikeus peruuttaa hyväksyntä 

Next Gamesin osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija voi milloin tahansa ennen Tarjousajan päättymistä 
(mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tarjousaika) peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksynnän 
siihen saakka, kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut kaikkien Toteuttamisedellytysten täyttyneen tai kun Tar-
jouksentekijä on luopunut niistä eli kunnes Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen ehdottomaksi. Täl-
laisen ilmoituksen jälkeen jo annettua Ostotarjouksen hyväksymistä Osakkeista ja Optio-oikeuksista ei ole 
enää mahdollista peruuttaa ennen Tarjousajan päättymistä (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty jatkettu Tar-
jousaika), paitsi mikäli kolmas taho julkistaa kilpailevan julkisen ostotarjouksen Osakkeista ja Optio-oikeuksista 
ennen Osakkeita koskevien toteutuskauppojen toteuttamista jäljempänä kohdassa ”─ Ostotarjouksen toteut-
taminen” kuvatun mukaisesti. 

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruuttamisilmoitus toimitetaan 
sille tilinhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymislomake toimitettiin. 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden osalta osakkeenomistajien tulee pyytää kyseistä hallintarekisteröinnin hoi-
tajaa tekemään peruuttamisilmoitus. 

Jos Next Gamesin osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, Osakkeisiin kohdis-
tuva myyntivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan noin kolmen (3) Suomalaisen Pankkipäivän kuluessa peruut-
tamisilmoituksen vastaanottamisesta. 

Next Gamesin osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija, joka on pätevästi peruuttanut Ostotarjouksen 
hyväksyntänsä, voi hyväksyä Ostotarjouksen uudelleen Tarjousaikana (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty 
jatkettu Tarjousaika) noudattaen edellä kohdassa ”─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” kuvattua menet-
telyä. 

Next Gamesin osakkeenomistaja, joka peruuttaa Ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen mak-
samaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruutta-
misesta. 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana annettu Ostotarjouksen hyväksyntä on sitova eikä sitä voida 
peruuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Ostotarjouksen tekninen toteutus 

Kun tilinhoitaja on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun Osakkeita koskevan hyväksymis-
lomakkeen Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, tilinhoitaja kirjaa kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille 
myyntivarauksen tai luovutusrajoituksen. Ostotarjouksen toteutuskaupan tai sen selvityksen yhteydessä myyn-
tivaraus tai luovutusrajoitus poistetaan ja kyseiselle osakkeenomistajalle maksetaan Osakkeen Tarjousvas-
tike. 

Ostotarjouksen tuloksen julkistaminen 

Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan tiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskey-
tetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) Suomalaisena Pankkipäivänä. Alusta-
van tuloksen julkistuksen yhteydessä ilmoitetaan, toteutetaanko Ostotarjous sillä edellytyksellä, että Toteutta-
misedellytykset ovat edelleen täyttyneitä Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistuspäivänä ja jatketaanko 
Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai kes-
keytetty jatkettu Tarjousaika) päättymistä seuraavana kolmantena (3.) Suomalaisena Pankkipäivänä. Lopulli-
sen tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien prosentuaalinen 
osuus, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu. 

Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden alus-
tavan prosentuaalisen osuuden arviolta ensimmäisenä (1.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana 
suomalaisena pankkipäivänä ja lopullisen prosentuaalisen osuuden arviolta kolmantena (3.) Jälkikäteisen Tar-
jousajan päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. 



 

 

Ostotarjouksen toteuttaminen 

Ostotarjous toteutetaan kaikkien niiden Next Gamesin osakkeenomistajien ja Optio-oikeuksien haltijoiden 
osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen ja joiden osalta Ostotarjousta ei ole pätevästi peruttu, 
viimeistään Tarjousajan päättymistä seuraavana neljäntenä (4.) Pankkipäivänä (mukaan lukien jatkettu tai kes-
keytetty jatkettu Tarjousaika) (”Toteuttamispäivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 14.4.2022. Mikäli mah-
dollista, Osakkeiden toteutuskaupat tapahtuvat First Northissa edellyttäen, että tällainen toteuttaminen on sal-
littua First Northin kaupankäyntiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa toteutuskaupat 
tapahtuvat muualla kuin First Northissa. Toteutuskaupat selvitetään arviolta Toteuttamispäivänä (”Selvitys-
päivä”), jonka alustavasti odotetaan olevan 14.4.2022. 

Maksuehdot ja selvitys 

Tarjousvastike maksetaan Selvityspäivänä jokaisen Next Gamesin osakkeenomistajan, joka on pätevästi hy-
väksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, arvo-osuustilin hoitotilille. Optio-oikeuksien Tarjous-
vastike maksetaan Selvityspäivänä jokaiselle Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneelle Optio-oikeuden halti-
jalle, joka ei ole hyväksyntäänsä pätevästi peruuttanut, tämän hyväksymislomakkeella ilmoittamalle pankkiti-
lille. Osakkeen Tarjousvastiketta tai Optio-oikeuksien Tarjousvastiketta ei missään tapauksessa makseta pank-
kitilille, joka sijaitsee Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Af-
rikassa tai missään muussa valtiossa, missä Ostotarjousta ei tehdä (katso Tarjousasiakirjan kohta ”Rajoituksia 
ja tärkeitä tietoja”). Todellinen aika, jona osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija saa maksun, riippuu 
rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä kussakin tapauksessa omistajan ja tilinhoita-
jan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröijän välisestä sopimuksesta. 

Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa Tarjouksentekijä julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhtey-
dessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden tai Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Osto-
tarjous on hyväksytty tällaisen Jälkikäteisen Tarjousajan aikana. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Jälkikätei-
sen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden ja Optio-oikeuksien toteutuskaupat suoritetaan kui-
tenkin vähintään kahden (2) viikon välein. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeuksien Tarjous-
vastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suo-
rittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu. 

Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ja joiden 
osalta hyväksyntää ei ole pätevästi peruutettu, siirtyy Tarjouksentekijälle Osakkeita tarjoavalta osakkeenomis-
tajalta tai Optio-oikeuksia tarjoavalta Optio-oikeuksien haltijalta Osake Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeus Tar-
jousvastikkeen maksamista vastaan Selvityspäivänä. Mahdollisen Jälkikäteisen Tarjousajan tilanteessa, omis-
tusoikeus Osakkeisiin ja Optio-oikeuksiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Jälkikäteisen Tar-
jousajan aikana, siirtyy Osakkeita ja Optio-oikeuksia tarjoavalta osakkeenomistajalta Tarjouksentekijälle 
Osake Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeus Tarjousvastikkeen maksamista vastaan. 

Ostotarjouksen hyväksymiseen liittyvät maksut 

Tarjouksentekijä maksaa Osakkeiden ja Optio-oikeuksien Ostotarjouksen perusteella tapahtuvan myynnin yh-
teydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron. 

Next Gamesin osakkeenomistajat ja Optio-oikeuksien haltijat vastaavat heille aiheutuvista tilinhoitajien mak-
suista, jotka perustuvat osakkeenomistajan tai Optio-oikeuden haltijan ja tilinhoitajan väliseen sopimukseen, 
kuten myös osakkeenomistajille aiheutuvista tilinhoitajien, varainhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai 
muiden tahojen veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden ja Optio-oi-
keuksien myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista. Jokainen Next Gamesin osakkeen-
omistaja ja Optio-oikeuden haltija vastaa kuluista, jotka aiheutuvat osakkeenomistajan tai Optio-oikeuden hal-
tijan Ostotarjouksen hyväksynnän peruuttamisesta. 

Tarjouksentekijä vastaa kaikista muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen 



 

 

edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita tai Optio-oikeuksia koskevien 
kauppojen toteuttamisesta ja Osake Tarjousvastikkeen ja Optio-oikeus vastikkeen maksamisesta. 

Mikäli kolmas osapuoli julkaisee kilpailevan ostotarjouksen Tarjousaikana ja mikäli Next Gamesin osakkeen-
omistaja sen vuoksi tai muutoin pätevästi peruuttaa Ostotarjouksen hyväksynnän, tietyt tilinhoitajat voivat ve-
loittaa osakkeenomistajalta maksun hyväksymisestä ja peruuttamisesta, kuten edellä kohdassa ”─ Oikeus pe-
ruuttaa hyväksyntä” on selostettu. 

Ostotarjouksen mukaisen käteisen vastaanottaminen voi olla verotettava liiketoimi Next Gamesin osakkeen-
omistajalle tai Optio-oikeuksien haltijalle sovellettavien verolakien mukaan, mukaan lukien osakkeenomistajan 
ja Optio-oikeuden haltijan asuinmaan/kotipaikan lait. Next Gamesin osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien hal-
tija vastaa kaikista verovelvoitteista, jotka tällaiselle osakkeenomistajalle tai Optio-oikeuksien haltijalle syntyvät 
Ostotarjouksen mukaisesta käteisvarojen vastaanottamisesta. Kutakin Next Gamesin osakkeenomistajaa ja 
Optio-oikeuksien haltijaa kehotetaan kääntymään oman riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puo-
leen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen. 

Pidätykset ja vähennykset 

Yhdistymissopimuksen tai Tarjousasiakirjan päinvastaisista säännöksistä huolimatta, Tarjouksentekijällä, Yh-
tiöllä ja heidän lähipiiriyhtiöillään on oikeus vähentää ja pidättää Ostotarjouksen perusteella muuten makset-
tavista summista kaikki sellaiset vähennykset ja pidätykset, jotka peritään Ostotarjouksen perusteella suoritet-
tavista maksuista, soveltuvien lakien mukaisesti. Maksuista vähennettyjä ja pidätettyjä summia, jotka oikea-
aikaisesti siirretään asianomaiselle julkisyhteisölle, pidetään kaikissa Ostotarjouksen tarkoituksissa makset-
tuina henkilölle, jonka osalta tällainen vähennys tai pidätys tehtiin. 

Muut asiat 

Tarjousasiakirjaan ja Ostotarjoukseen sovelletaan Suomen lakia. Ostotarjouksesta mahdollisesti aiheutuvat 
tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksen ehtoja Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
15 §:n mukaisesti edellyttäen, että jos Ostotarjouksen kohteen olevien arvopapereiden määrää, tarjottavaa 
vastiketta tai järjestäjän palkkiota lisätään tai vähennetään, on tarjouksen oltava auki vähintään 10 Pankkipäi-
vää päivästä, jolloin tällainen lisäys tai vähennys ensimmäisen kerran julkistetaan tai lähetetään tai annetaan 
arvopapereiden haltijoille.  

Mikäli kolmas osapuoli tekee Tarjousaikana kilpailevan ostotarjouksen, Tarjouksentekijä pidättää itsellään oi-
keuden (i) päättää Tarjousajan pidentämisestä, (ii) päättää Ostotarjouksen ehtojen muuttamisesta, ja (iii) päät-
tää Tarjousaikana, mutta ennen kilpailevan tarjouksen tarjousajan päättymistä, antaa Ostotarjouksen raueta. 

Next Gamesin osakkeenomistajat ja Optio-oikeuksien haltijat, joilla on kysyttävää tai jotka tarvitsevat apua 
Ostotarjoukseen liittyen suomen kielellä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa ja 
toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen kohdassa ”─ Ostotarjouksen hyväksymismenettely” 
kuvatun mukaisesti. 

Tarjouksentekijä päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista. 

Tärkeitä tietoja Henkilötunnuksista ja LEI-tunnuksista 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin rahoitusvälineiden markkinoista 2014/65/EU (MiFID II) mukaan 
kaikilla sijoittajilla on 3.1.2018 alkaen oltava kansainvälinen tunniste arvopaperikauppoja tehdäkseen. Nämä 
vaatimukset edellyttävät, että oikeushenkilöt hakevat Legal Entity Identifier -tunnusta (”LEI-tunnus”) ja luon-
nolliset henkilöt ilmoittavat kansallisen henkilötunnuksensa tai kansallisen asiakastunnuksensa (”Henkilötun-
nus”) hyväksyessään Ostotarjouksen. Henkilön oikeudellinen asema määrää kumpaa, LEI-tunniste vai Hen-
kilötunnus edellytetään, ja soveltuvan tunnuksen toimittamatta jättäminen voi estää Danske Bankia toteutta-
masta kauppaa tällaisen henkilön tai oikeushenkilön osalta. Niiden, jotka tarvitsevat LEI-tunnuksen, voivat olla 
yhteydessä markkinoilla toimiviin toimittajiin. Ohjeita globaaliin LEI-järjestelmään löytyy seuraavalta verkkosi-
vulta: https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Oikeushenkilöitä ja 



 

 

luonnollisia henkilöitä, jotka aikovat hyväksyä Ostotarjouksen, kehotetaan hakemaan LEI-tunnusta (oikeus-
henkilöt) tai selvittämään Henkilötunnuksensa (luonnolliset henkilöt) hyvissä ajoin, sillä tätä edellytetään hyväk-
syntää jätettäessä. 

Tietoja henkilötietojen käsittelystä 

Ostotarjouksen hyväksyvät toimittavat rekisterinpitäjänä käsittelyssä toimivalle Danske Bankille henkilötietoja, 
kuten nimen, osoitteen ja kansallisen henkilötunnuksen. Danske Bankille toimitettuja henkilötietoja käsitellään 
tietojärjestelmissä Ostotarjouksen hallinnoimisen vaatimassa laajuudessa. Myös muista lähteistä kuin asiak-
kaalta saatuja henkilötietoja saatetaan käsitellä. Henkilötietoja voidaan käsitellä Danske Bankin yhteistyöyri-
tysten tietojärjestelmissä. Danske Bank voi hankkia osoitetietoja automaattisen prosessin välityksellä Euro-
clear Finland Oy:ltä. Lisätietoja Danske Bankin toteuttamista henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksiesi käyttä-
misestä, löytyy osoitteesta https://danskebank.fi/sinulle/asiakaspalvelu/tietosuoja. 


