
 

 

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MONTANA BIDCO OY:N TEKEMÄSTÄ 
VAPAAEHTOISESTA JULKISESTA KÄTEISOSTOTARJOUKSESTA 

Montana BidCo Oy ("Montana" tai "Tarjouksentekijä") julkisti 28.2.2023 Nordic Lights Group Oyj:n ("Nordic 
Lights" tai "Yhtiö") osakkeenomistajille suunnatun vapaaehtoisen käteisostotarjouksen, jossa Nordic Lightsin 
osakkeenomistajia pyydetään myymään kaikki Nordic Lightsin osakkeet Montanalle 6,30 euron osakekohtaista 
käteisvastiketta vastaan ("Tarjous"). Tarjous tehdään kaikista Nordic Lightsin liikkeeseen lasketuista ja ulkona 
olevista osakkeista, jotka eivät ole Nordic Lightsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet"). 
 
Yhtiön hallitus (”Nordic Lightsin hallitus”) on päättänyt antaa seuraavan Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
antaman ostotarjouskoodin (”Ostotarjouskoodi”) edellyttämän lausunnon Tarjouksesta. 

Tarjous lyhyesti 
 
Tarjouksentekijä on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka on välillisesti Methode 
Electronics, Inc.:n (“Methode”), Delawaren lakien mukaisesti perustetun yhtiön, jonka osakkeet ovat 
kaupankäynnin kohteena New Yorkin pörssissä, kokonaan omistama. 
 
Methode ja Nordic Lights ovat 28.2.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka 
mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Tarjouksen kaikista Nordic Lightsin Osakkeista ja jonka mukaisesti Methode on 
siirtänyt oikeutensa ja velvoitteensa Montanalle (sen ehtojen mukaisesti). 
 
Tämän lausunnon päivämääränä Nordic Lightsin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 20 957 962, 
eikä Yhtiön hallussa ole omia osakkeita. Tarjouksentekijä tai Methode eivät omista yhtään Yhtiön osaketta. 
 
Tarjouksentekijä ja Methode ovat pidättäneet itsellään oikeuden hankkia Nordic Lightsin osakkeita tai ryhtyä 
järjestelyihin Nordic Lightsin osakkeiden hankkimiseksi ennen tarjousaikaa, tarjousajan aikana ja/tai sen jälkeen 
(mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market 
Finlandissa ("Nasdaq First North") tai muutoin Tarjouksen ulkopuolella. Tarjouksentekijä on sitoutunut 
julkistamaan tehdyt tai järjestellyt hankinnat sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 
 
Tarjous tehdään niiden ehtojen mukaisesti, jotka sisällytetään Tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän 
odotetaan julkaisevan arviolta 14.3.2023 ("Tarjousasiakirja"). 
 
Tarjousvastike 
 
Tarjous julkistettiin tarjousvastikkeella 6,30 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on 
pätevästi hyväksytty, alisteisena oikaisuille alla esitetyn mukaisesti ("Tarjousvastike"). Tarjousvastike on 
määritelty 20 957 962 Osakkeen perusteella. Mikäli Yhtiö korottaisi Osakkeidensa määrää minkä tahansa 
järjestelyn seurauksena, millä olisi laimentava vaikutus, tai mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai jollakin muulla tavalla 
jakaa tai siirtää varoja osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on 
ennen Tarjouksen selvittämistä (siten, että varojenjakoa ei suoriteta Tarjouksentekijälle), Tarjouksentekijän 
maksamaa Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -perusteisesti. Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa 
16.2.2023 julkistetusti, Yhtiön hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,12 euroa 
osakkeelta. 
 
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on: 
 



 

• noin 13,4 prosenttia verrattuna 5,56 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen keskikurssiin Nasdaq First 
Northissa 27.2.2023, eli viimeisenä Tarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä 
kaupankäyntipäivänä; 

• noin 58,1 prosenttia verrattuna 3,99 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First 
Northissa 20.12.2022, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin Methode teki ei-sitovan 
tarjouksen Nordic Lightsille; 

• noin 51,5 prosenttia verrattuna 4,16 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen kolmen kuukauden 
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq First Northissa välittömästi ennen Tarjouksen 
julkistamista; ja 

• noin 25,5 prosenttia verrattuna 5,02 euroon, eli Nordic Lightsin osakkeen listautumisannin 
merkintähintaan Nasdaq First Northiin listautumisen yhteydessä 5.7.2022. 

 
Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat; Sponsor Fund IV Ky ("Sponsor"), joka on viime kädessä Sponsor Capital 
Oy:n ("Sponsor Capital") määräysvallassa, sekä Sponsor Capitalin yksittäiset osakkaat ("Yksittäiset osakkaat"), 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ("Elo") ja Oy Purmo Autic AB ovat peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään Tarjouksen tietyin tavanomaisin ehdoin. Sponsorin ja Yksittäisten osakkaiden peruttamattomat 
sitoumukset eivät purkaudu, jos parempia kilpailevia tarjouksia tehdään.  Elon ja Purmon peruuttamattomat 
sitoumukset purkautuvat, jos mikään kolmas osapuoli julkaisee kilpailevan tarjouksen Yhtiön kaikkien Osakkeiden 
hankkimiseksi vähintään 6,93 euron vastikkeella osakkeelta ja että Tarjouksentekijä ei seitsemän (7) pankkipäivän 
kuluessa vastaa tai ylitä kilpailevaa tarjousta Tarjousvastiketta korottamalla. Tarjoukseen liittyvät 
peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 56,5 prosenttia Nordic Lightsin Osakkeista ja äänistä, 
josta Sponsorin ja Yksittäisten osakkaiden peruuttamattomat sitoumukset edustavat noin 39,2 prosenttia Nordic 
Lightsin Osakkeista ja äänistä. Lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ("Varma") (noin 1,9 prosenttia 
osakkeista ja äänistä) sekä Thomasset Oy ("Thomasset") (noin 2,4 prosenttia osakkeista ja äänistä), jotka yhdessä 
omistavat noin 4,3 prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat ilmaisseet suhtautuvansa Tarjoukseen 
myönteisesti. 
 
Tarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että 
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun 
Tarjouksentekijä julkistaa Tarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa kaikkien tarvittavien 
hyväksyntöjen saamisen sääntelyviranomaisilta, ja että Tarjouksentekijä on saavuttanut hyväksynnät, jotka 
edustavat osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 1 §:n mukaisesti laskettuna yli 90 
prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä. 
 
Tarjouksentekijä on vahvistanut Nordic Lightsin hallitukselle, että Tarjous rahoitetaan kokonaisuudessaan 
Methode-konsernin käytettävissä olevien käteisvarojen ja Methoden käytettävissä olevien luottojärjestelyjen 
tarjoaman velkarahoituksen yhdistelmällä. Tarjouksen rahoittamiseen tarvittavat varat ovat Tarjouksentekijän 
käytettävissä Methoden antaman rahoitussitoumuksen perusteella, jotta Tarjous voidaan rahoittaa 
kokonaisuudessaan Tarjouksen toteutuessa ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä 
Osakeyhtiölain mukaisesti sekä Yhdistymissopimuksen mukaisen Tarjouksentekijän mahdollisen 
irtisanomiskorvauksen maksamisen osalta. 
 
Tarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 15.3.2023 ja päättyvän arviolta 14.4.2023, ellei 
Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun 
muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisen. Tarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä 
hetkellä tapahtuvan vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Tarjouksen julkistamisen yhteydessä ilmoitetusti, Yhdistymissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden 
mukaisesti Nordic Lightsin hallitus pidättää itsellään oikeuden perua suosituksensa, muuttaa sitä tai sisällyttää 
siihen ehtoja, mikäli hallitus Suomen lakien ja säännösten (mukaan lukien Ostotarjouskoodi) mukaisen lojaliteetti- 



 

ja huolellisuusvelvollisuutensa perusteella ja mahdollisesti kilpailevan paremman tarjouksen tai ehdotuksen 
(arvioiden konsultoituaan Yhtiön ulkopuolista oikeudellista ja/tai taloudellista neuvonantajaa) vuoksi tai 
olennaisesti muuttuneiden olosuhteiden vuoksi, arvioi vilpittömin mielin, että Tarjouksen hyväksyminen ei enää 
olisi Nordic Lightsin osakkeenomistajien parhaan edun mukaista ja suosituksen muuttamatta jättäminen rikkoisi 
Nordic Lightsin hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuutta. Mikäli tällainen Nordic Lightsin hallituksen 
toimenpide liittyy kilpailevaan tarjoukseen tai kilpailevaan ehdotukseen, jonka Nordic Lightsin hallitus on 
vilpittömässä mielessä arvioinut paremmaksi tarjoukseksi, Nordic Lightsin hallitus voi perua suosituksensa, 
muuttaa sitä tai sisällyttää siihen ehtoja edellyttäen, että Nordic Lightsin hallitus on (i) noudattanut 
Yhdistymissopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan olla houkuttelematta kilpailevia transaktioita, (ii) ilmoittanut 
Tarjouksentekijälle Yhtiön vastaanottamasta paremmasta tarjouksesta ja sen olennaisesta sisällöstä, mukaan 
lukien kaikki taloudelliset ehdot, ja (iii) Tarjouksentekijän pyynnöstä viiden (5) pankkipäivän aikana tällaisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta, vilpittömin mielin antanut Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella 
Nordic Lightsin halliltuksen kanssa Tarjouksen ehtojen muuttamisesta Tarjouksentekijän ehdottamalla tavalla.  
 
Nordic Lightsin hallitus on katsonut aiheelliseksi sitoutua olemaan houkuttelematta kilpailevia tarjouksia 
perustuen arvioonsa Tarjouksen ehdoista ja peruuttamattomista sitoumuksista, jotka Yhtiön merkittävät 
osakkeenomistajat ovat antaneet Tarjouksentekijälle, ja ottaen huomioon myös sen, että sitoumus olla 
houkuttelematta kilpailevia tarjouksia ei estä Nordic Lightsin hallitusta tutkimasta mahdollisia kilpailevia 
tarjouksia, joita ei ole houkuteltu, ja näin ollen noudattamasta lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuttaan 
tilanteessa, jossa kilpaileva tarjouksen tekijä on ottanut yhteyttä Nordic Lightsin hallitukseen ilman, että Nordic 
Lightsin hallitus on itse tehnyt aloitteen, tai jos olosuhteet muutoin muuttuvat merkittävästi. 

Lausunnon tausta 
 
Ostotarjouskoodin mukaan Nordic Lightsin hallituksen tulee julkistaa lausunto Tarjouksesta. 
 
Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio Tarjouksesta Nordic Lightsin ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä 
vaikutuksista Nordic Lightsin toimintaan ja työllisyyteen Nordic Lightsissa. 
 
Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on 7.3.2023 toimittanut Nordic Lightsin hallitukselle 
Tarjousasiakirjan suomenkieliset ja englanninkieliset luonnokset (”Tarjousasiakirjan luonnos”). 
 
Valmistellessaan lausuntoaan Nordic Lightsin hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt 
Tarjousasiakirjan luonnoksessa, sekä tiettyjä muita Tarjouksentekijän toimittamia tietoja, eikä Nordic Lightsin 
hallitus ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Nordic Lightsin hallituksen arvioon Tarjouksen 
vaikutuksesta Nordic Lightsin liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava varauksella. 
 
Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden 
todennäköisistä vaikutuksista Nordic Lightsin toimintaan ja työllisyyteen 
 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 
 
Nordic Lightsin hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Yhtiön ja Tarjouksentekijän 
Tarjousta koskevassa 28.2.2023 julkaistussa tiedotteessa ("Julkistustiedote") ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa 
esitettyjen lausuntojen perusteella. 
 
Methode arvostaa suuresti Nordic Lightsia ja on vaikuttunut Yhtiön globaalista markkina-asemasta, strategisista 
asiakassuhteista ja erilaistetusta tuotetarjonnasta. Methode katsoo Nordic Lightsin täydentävän hyvin sen 



 

nykyisiä LED-valaisinratkaisuja ja uskoo olevansa ihanteellinen kumppani tukemaan Yhtiön jatkuvaa kasvua 
luoden samalla arvoa täydentävien tuote- ja valmistusominaisuuksien avulla. 
 
Methode lisäisi Nordic Lightsin liiketoiminnan laajuutta ja vähentäisi sen riippuvuutta rakennus- ja 
kaivosmarkkinoista. Hyödyntämällä Methode brändiä Nordic Lights pystyisi myymään tuotteitaan ristiin 
laajemmalle Methode asiakaskunnalle. Methoden auto- ja hyötyajoneuvoalan valmiudet ja kyvykkyydet voivat 
auttaa Nordic Lightsia vauhdittamaan ajovalojen liiketoimintaansa. Lisäksi Methode voi auttaa Nordic Lightsia 
saamaan räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäville laitteille haettavia sertifikaatteja (Ex), jotka laajentavat sen 
tuotteiden markkinoita. 
 
Methode on innostunut mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä nykyisen johtoryhmän kanssa ja auttaa 
kasvattamaan ja vahvistamaan Yhtiön liiketoimintaa. 
 
Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Nordic Lightsin liiketoimintaan, 
varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikojen sijaintiin. Kuten on tavanomaista julkisissa 
ostotarjouksissa, Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Nordic Lightsin hallituksen kokoonpanon Tarjouksen 
toteuttamisen jälkeen. 
 
Hallituksen arvio 
 
Nordic Lightsin hallitus uskoo, että se hyötyy Methoden kokemuksesta alalla, ja kumppanuus Methode kanssa 
nopeuttaisi entisestään Nordic Lightsin menestyksekästä kasvua. 
 
Nordic Lightsin hallitus pitää Tarjousasiakirjan luonnoksen sisältämiä Nordic Lightsia koskevia Tarjouksentekijän 
strategisia suunnitelmia yleisluontoisina. Nordic Lightsille ja Nordic Lightsin hallitukselle esitettyjen tietojen 
perusteella Nordic Lightsin hallitus kuitenkin uskoo, ettei Tarjouksen toteuttamisella odoteta olevan välitöntä 
olennaista vaikutusta Nordic Lightsin liiketoimintaan tai työntekijöiden asemaan. 
 
Nordic Lightsin hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut Nordic Lightsin työntekijöiltä muodollisia 
lausuntoja Tarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Nordic Lightsissa. 
 
Arvio Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa esittämästä rahoituksesta 
 
Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa antamat tiedot 
 
Nordic Lightsin hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän rahoitusta koskevaa vahvistusta sekä Julkistustiedotteessa 
ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjä lausuntoja. Lisäksi, Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") ja oikeudellinen neuvonantaja ovat tarkastaneet 
Tarjouksentekijän 28.2.2023 päivätyn vahvistuksen rahoituksen saatavuudesta ("Vahvistus rahoituksen 
saatavuudesta").  
 
Tarjousasiakirjan luonnoksen mukaisesti Tarjouksentekijä rahoittaa Tarjouksen sen toteutuessa ja mahdollisen 
pakollisen lunastusmenettelyn yhteydessä Methode-konsernin käytettävissä olevien käteisvarojen ja Methoden 
käytettävissä olevien luottojärjestelyjen tarjoaman velkarahoituksen yhdistelmällä. Tarjouksen rahoittamiseen 
tarvittavat varat ovat Montanan käytettävissä Methoden antaman rahoitussitoumuksen perusteella, jotta Tarjous 
voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan Tarjouksen toteutuessa ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn 
yhteydessä sekä Yhdistymissopimuksen mukaisen Tarjouksentekijän mahdollisen irtisanomiskorvauksen 
maksamisen osalta. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle 
 
Tarjouksentekijän vakuutukset Yhdistymissopimuksessa 



 

 
Yhdistymissopimuksessa Tarjouksentekijä vakuuttaa Nordic Lightsille, että Tarjouksentekijällä on saatavilla 
riittävät varat, kuten Vahvistuksessa rahoituksen saatavuudesta ilmenee, kaikkien Osakkeiden yhteenlasketun 
Tarjousvastikkeen maksamisen rahoittamiseksi Tarjouksen toteutumisen yhteydessä sekä sen jälkeen 
toteutettavan mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi ja mahdollisen Tarjouksentekijän 
irtisanomiskorvauksen maksamisen rahoittamiseksi. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ei ole 
ehdollinen rahoituksen saatavuudelle. 
 
Hallituksen arvio 
 
Nordic Lightsin hallitus uskoo Tarjouksentekijän Yhtiölle antamien tietojen perusteella, että Tarjouksentekijä on 
varmistanut tarvittavan ja riittävän määrän rahoitusta siten, että Tarjouksentekijällä tulee olemaan riittävät varat 
käteisvaroina ja velkarahoituksena rahoittaakseen Tarjous toteuttamispäivänä ja mahdollinen pakollinen 
lunastusmenettely arvopaperimarkkinalain 11 luvun 9 §:n vaatimuksen mukaisesti sekä mahdollisen 
Tarjouksentekijän irtisanomiskorvauksen maksamisen rahoittamiseksi 

Arvio Tarjouksesta Nordic Lightsin ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta 
 
Arvioidessaan Tarjousta, analysoidessaan Nordic Lightsin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessään 
lausunnostaan Nordic Lightsin hallitus on ottanut harkinnassaan huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien muun 
muassa Nordic Lightsin viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät 
sekä Nordic Lightsin osakkeen kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen sekä Nordic Lightsin osakkeen 
kohtalaisen tai vähäisen kaupankäyntivolyymin erityisesti suhteessa suuremmilla toimialalla toimiviin 
vertailuyhtiöihin ja Tarjouksen toteuttamisen ehdot Tarjouksentekijälle. 
 
Nordic Lightsin hallituksen arviointi Nordic Lightsin liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä yhtiönä 
on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät useita epävarmuustekijöitä, 
kun taas Tarjousvastikkeeseen ja sen sisältämään preemioon ei sisälly muita epävarmuustekijöitä kuin Tarjouksen 
toteuttamisedellytysten täyttyminen. 
 
Nordic Lightsin hallitus sai Nordic Lightsin taloudelliselta neuvonantajalta SEB:ltä 27.2.2023 päivätyn lausunnon 
Tarjousvastikkeesta ("Lausunto"). Lausunto on liitetty kokonaisuudessaan Nordic Lightsin hallituksen lausuntoon. 
 
Nordic Lightsin hallitus arvioi Tarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden 
perusteella, että Tarjousvastike on kohtuullinen. Näihin seikkoihin ja osatekijöihin kuuluvat muun muassa: 
 

 tiedot ja oletukset Nordic Lightsin liiketoiminnoista ja taloudellisesta asemasta tämän lausunnon 
päivämääränä ja niiden arvioitu kehitys tulevaisuudessa, mukaan luettuna arvio Nordic Lightsin nykyisen 
strategian implementointiin ja täytäntöönpanoon liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista; 

 Osakkeista tarjottu preemio; 

 Nordic Lightsin osakkeen historiallinen kaupankäyntihinta sekä osakkeen kohtalainen tai vähäinen 
kaupankäyntivolyymi erityisesti suhteessa suurempiin toimialalla toimiviin vertailuyhtiöihin; 

 likviditeetti, joka on saatavilla osakkeenomistajille, jotka tarjoavat osakkeitaan Tarjouksessa; 

 järjestelyn toteutumisvarmuus ja se, että Tarjouksen ehdot ovat kohtuulliset ja tavanomaiset; 

 Nordic Lightsin osakkeen arvostuskertoimet verrattuna toimialalla vallitseviin arvostuskertoimiin ennen 
Tarjouksen julkistamista; 

 Nordic Lightsin hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä ulkopuolisen taloudellisen 
neuvonantajan kanssa käydyt keskustelut; ja 

 SEB:n antama Lausunto. 
 



 

Lisäksi Nordic Lightsin hallitus arvioi, että Tarjousvastikkeen taso ja merkittävien osakkeenomistajien tuki 
Tarjoukselle peruuttamattomien sitoumusten muodossa sekä Varman ja Thomassetin myönteinen kanta 
Tarjoukseen vaikuttavat myönteisesti Tarjouksentekijän kykyyn saada haltuunsa yli 90 prosenttia Osakkeista ja 
siten auttavan Tarjouksen toteuttamisessa onnistuneesti. Merkittävät osakkeenomistajat, jotka yhdessä 
omistavat noin 56,5 prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet 
hyväksymään Tarjouksen. Nordic Lightsin hallitus on erityisesti ottanut huomioon Sponsorin peruuttamattoman 
sitoumuksen, mukaan lukien Yksittäisten osakkaiden peruuttamattomat sitoumukset, jotka edustavat 39,2 
prosenttia Nordic Lightsin osakkeista ja äänistä, sekä sen, että se ei purkaudu, jos parempia kilpailevia tarjouksia 
tehdään. 
 
Nordic Lightsin hallituksen näkemyksen mukaan Nordic Lightsin relevantit liiketoimintanäkymät tarjoaisivat 
Nordic Lightsille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa itsenäisenä yhtiönä Nordic Lightsin ja sen 
osakkeenomistajien edun mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät 
riskit ja epävarmuustekijät sekä Tarjousasiakirjan luonnokseen sisältyvät Tarjouksen ehdot, Nordic Lightsin 
hallitus on päätynyt siihen, että Tarjous on suotuisa vaihtoehto osakkeenomistajille. 

Nordic Lightsin hallituksen suositus 
 
Nordic Lightsin hallitus on huolellisesti arvioinut Tarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen, Lausunnon 
ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. 
 
Edellä esitetyn perusteella Nordic Lightsin hallitus katsoo, että Tarjous ja Tarjousvastikkeen määrä ovat 
vallitsevissa olosuhteissa Nordic Lightsin osakkeenomistajille kohtuullisia. 
 
Yllä mainittuun perustuen Nordic Lightsin hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat Tarjousta ja tätä lausuntoa 
koskevaan harkintaan ja päätöksentekoon, suosittelevat yksimielisesti, että Nordic Lightsin osakkeenomistajat 
hyväksyvät Tarjouksen. 
 
Osakeyhtiölain esteellisyyssäännösten ja Ostotarjouskoodin mukaisesti hallituksen jäsenet Thomas Sandvall ja 
Sami Heikkilä, jotka kuuluvat Sponsor Capitalin, yhtiön, jonka määräysvallassa Sponsor on viimekädessä, eivät ole 
osallistuneet hallituksen suositusta tai Yhdistymissopimusta koskevaan päätöksentekoon heidän Sponsor 
Capitaliin ja Sponsoriin, joka on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään tarjouksen, kohdistuvien 
merkittävien yhteyksiensä ja intressiensä vuoksi. 

Eräitä muita asioita 
 
Nordic Lightsin hallitus toteaa, että yritysjärjestelyyn saattaa liittyä ennalta arvaamattomia riskejä, mikä on yleistä 
tämän kaltaisissa prosesseissa. 
 
Nordic Lightsin hallitus toteaa, että Nordic Lightsin osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon myös Tarjouksen 
hyväksymättä jättämiseen liittyvät mahdolliset riskit. Jos Osakkeiden ja äänten yli 90 prosentin osuutta 
koskevasta toteuttamisedellytyksestä luovuttaisiin, Tarjouksen toteuttaminen vähentäisi Nordic Lightsin 
osakkeenomistajien sekä niiden osakkeiden lukumäärää, jotka muutoin olisivat kaupankäynnin kohteena Nasdaq 
First Northissa. Tarjouksessa pätevästi tarjottujen Osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen 
vaikutus Nordic Lightsin osakkeiden likviditeettiin ja arvoon. Lisäksi Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, 
joka omistaa enemmän kuin kaksi kolmasosaa yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on 
riittävä ääniosuus tiettyjen yhtiöoikeudellisten järjestelyjen päättämiseksi, mukaan lukien muun muassa yhtiön 
sulautuminen toiseen yhtiöön, yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön kotipaikan muuttaminen ja yhtiön 
osakkeiden liikkeeseenlasku osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
 



 

Osakeyhtiölain 18 luvun mukaisesti osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön 
osakkeista ja äänistä, on oikeutettu, sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan 
muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Tällaisessa tapauksessa niiltä Nordic Lightsin 
osakkeenomistajilta, jotka eivät ole hyväksyneet Tarjousta, voidaan lunastaa Osakkeet Osakeyhtiölain mukaisessa 
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä Osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 
 
Nordic Lights on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua 
arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua Ostotarjouskoodia. 
 
Tämä Nordic Lightsin hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa, eikä Nordic Lightsin 
hallitus tässä lausunnossaan erityisesti arvioi yleistä Osakkeiden kurssikehitystä tai sijoittamiseen liittyviä riskejä. 
Osakkeenomistajien tulee päättää Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja 
Osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan 
lukien Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot ja muut Osakkeen arvoon vaikuttavat seikat. 
 
Nordic Lights on nimittänyt SEB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Roschier Asianajotoimisto Oy:n 
oikeudelliseksi neuvonantajakseen Tarjouksen yhteydessä. 
 
9.3.2023 
 
Nordic Lightsin hallitus 
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The Board of Directors 

Nordic Lights Oyj 

 P.O. Box 36, Bennäsvägen/Pännäistentie 155 

68601 Jakobstad/Pietarsaari 

Finland 

 

 

The Board of Directors of Nordic Lights Oyj (“Nordic Lights”) (the “Board”) has requested the 

opinion of SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki Branch 

(”SEB Corporate Finance”) as to the fairness, from a financial point of view, of the offer 

consideration per Nordic Lights share amounting to EUR 6.30 in cash (the “Offer Consideration”) 

proposed to be received by the shareholders of Nordic Lights pursuant to the public offer (the 

“Offer”) by Methode Electronics, Inc. (the “Offeror”), which is planned to be announced on 

February 28, 2023 before the market opens in Helsinki. 

 

In connection with the presentation of this opinion, SEB Corporate Finance has, inter alia, 

reviewed certain publicly available and other business and financial information relating to Nordic 

Lights (including annual and interim reports issued by Nordic Lights); certain financial forecasts 

and other information and data which were provided to or discussed with SEB Corporate Finance 

by the management of Nordic Lights and that Nordic Lights has instructed SEB Corporate Finance 

to use for the purposes of its analyses. In addition, SEB Corporate Finance has held discussions 

with certain members of the Board of Nordic Lights and senior members of the management of 

Nordic Lights concerning the businesses, operations, financial position and prospects of Nordic 

Lights; compared certain financial and stock exchange related information regarding Nordic Lights 

with similar information for certain other companies that SEB Corporate Finance considered 

relevant; reviewed the share price development and trading activity in the Nordic Lights shares 

on Nasdaq Helsinki; also discussed with certain large shareholders of Nordic Lights; and 

performed such other analyses and studies as SEB Corporate Finance has deemed appropriate 

as a basis for this opinion. 

 

SEB Corporate Finance has relied, without independent verification, upon the accuracy in all 

material aspects of all of the financial and other information and data publicly available or provided 

to or otherwise reviewed by or discussed with SEB Corporate Finance and upon the assumption 

that no information of material importance to the evaluation of Nordic Lights future earnings 

capacity or for SEB Corporate Finance’s assessment in general has been omitted. 

 

With respect to financial forecasts and other information and data provided to or otherwise 

reviewed by or discussed with SEB Corporate Finance by the management of Nordic Lights, SEB 

Corporate Finance has been advised and assumed with your consent, that such financial 

forecasts and other information and data (including extrapolations thereto) were reasonably 

prepared on bases reflecting the best currently available estimates and judgments of the 

management of Nordic Lights as to the future financial performance of Nordic Lights and the other 

matters covered thereby. SEB Corporate Finance further has assumed that the financial results 

reflected in the financial forecasts and other information and data used in its analyses will be 

realized at the times and in the amounts projected. 

 

SEB Corporate Finance has not conducted any due diligence in order to verify the accuracy of 

the received or reviewed information, and has not made any independent evaluation or 
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assessment of the assets and liabilities (contingent, off-balance sheet or otherwise) of Nordic 

Lights or any other entity, nor has SEB Corporate Finance been furnished with any such 

evaluation or assessment or made any physical inspection of the properties or assets of Nordic 

Lights or any other entity. SEB Corporate Finance is not expressing any opinion with respect to 

accounting, tax, regulatory, legal or similar matters and it has relied upon the assessments of 

representatives of Nordic Lights as to such matters. 

 

This opinion does not address any terms (other than the Offer Consideration to the extent 

expressly specified herein) or other aspects or implications of the Offer, including, without 

limitation, the form or structure of the Offer. SEB Corporate Finance’s assignment does not 

include expressing an opinion on the relative merits of the Offer as compared to any alternative 

business strategies that might exist for Nordic Lights, including whether any other transaction 

would potentially be more favourable for the shareholders of Nordic Lights, or the effect of any 

other transaction in which Nordic Lights might engage. SEB Corporate Finance also expresses 

no view as to, and this opinion does not address, the fairness (financial or otherwise) of the 

amount or nature or any other aspect of any compensation to any officers, directors or employees 

of any parties to the Offer, or any class of such persons, relative to the Offer Consideration to be 

paid to the shareholders of Nordic Lights or otherwise. 

 

SEB Corporate Finance’s opinion is based upon current market, economic, financial and other 

conditions as in effect on, and upon the information made available as of the date hereof. Any 

change in such conditions or information may require a revaluation of this opinion. Although 

subsequent developments may affect this opinion, SEB Corporate Finance assumes no obligation 

to update, revise or reaffirm this opinion. This opinion does not include any assessment as to the 

actual value of the prices at which Nordic Lights shares or any other securities will trade or 

otherwise will be transferable at any time, including following announcement or consummation of 

the Offer. 

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB”) is a leading bank in the Nordic market and offers its 

clients various financial services, including providing and arranging loans, and also has 

operations within securities trading and brokerage, equity research and corporate finance. As a 

result of its position in the Nordic market, SEB might have provided and may in the future provide 

investment banking, commercial banking and other financial services unrelated to the Offer to 

Nordic Lights, the Offeror and/or their respective affiliates, for which services SEB and its affiliates 

may receive customary compensation. In addition, in the ordinary course of business within 

securities trading and brokerage, SEB and any of its affiliates may, at any point in time, for its own 

or its clients’ accounts trade or hold positions in the shares and other securities issued by Nordic 

Lights or the Offeror. 

 

SEB Corporate Finance has acted as financial advisor to Nordic Lights in connection with the 

Offer and will receive a fee for its advisory services, a substantial portion of which is contingent 

upon the consummation of the Transaction. In addition, Nordic Lights has agreed to reimburse 

SEB Corporate Finance’s expenses and to indemnify SEB Corporate Finance against certain 

liabilities arising out of its engagement. 

 

SEB Corporate Finance’s advisory services and this opinion are provided for the information of 

and assistance to the Board in connection with its consideration of the Offer and does not 



 

3(3) 

 

constitute a recommendation as to whether the shareholders of Nordic Lights should accept the 

Offer or how any such shareholder should act on any matters relating to the Offer or otherwise. 

 

Based upon and subject to the foregoing, it is SEB Corporate Finance’s opinion that, as of the 

date hereof, the Offer Consideration to be received in the Offer by shareholders of Nordic Lights 

is fair, from a financial point of view, to such shareholders. 

 

Any disputes relating to this letter shall be settled exclusively by Finnish courts and according to 

Finnish law. 

 

Helsinki, February 27, 2023 

 

Yours faithfully, 

 

SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki Branch 

 

 

 

 

 


