ACORDAN JULKINEN KÄTEISOSTOTARJOUS KAIKISTA BIOTIEN
OSAKKEISTA, ADS-TODISTUKSISTA
JA MUISTA OMAN PÄÄOMAN
EHTOISISTA ARVOPAPEREISTA

Markkinointiesite. Tämä ei ole Tarjousasiakirja.1 Tarjousasiakirja on saatavilla osoitteesta op.fi/merkinta,
ir.acorda.com/investors/Biotie-Therapies-Tender-Offer ja biotie.com/sijoittajat

OSTOTARJOUKSEN
PERUSTELUT

ACORDA (TARJOUKSENTEKIJÄ) JA BIOTIE solmivat
19.1.2016 Yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti
Acorda on tehnyt Julkisen Ostotarjouksen 11.3.2016
kaikista Biotien liikkeeseen laskemista ja ulkona
olevista Oman Pääoman Ehtoisista Arvopapereista ja
Tarjousaika alkaa 11.3.2016.
Acordan strategiaan kuuluu kasvun jatkaminen täysin integroiduksi biofarmaseuttiseksi lääkeyhtiöksi
ja johtavaksi neurologian alan yhtiöksi. Osana tätä
strategiaa Acorda etsii tilaisuuksia täydentää nykyistä
tuotevalikoimaansa. Acorda ja Biotie pyrkivät kumpikin parantamaan neurologisista häiriöistä kärsivän
ihmisen elämänlaatua – Acorda alan ansiokkaimmalla kehitystyöllä, jolla tuotetaan uusia lääkehoitoja
erilaisiin neurologisiin häiriöihin ja Biotie kehittämällä
lääkehoitoa keskushermoston häiriöihin, mukaan
lukien Parkinsonin tautiin. Biotien tuotteet täydentävät
Acordan tuotevalikoimaa ja osaamista neurologisten
lääkkeiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa.
Acorda uskoo, että yhdistynyt yhtiö hyötyy Acordan
koosta, pääomarakenteesta ja kollektiivisesta asiantuntemuksesta neurologisessa kehityksessä ja kaupallistamisessa. Yhdistyneellä yrityksellä
on molempien yhtiöiden täydentävien tuotevalikoimien myötä mahdollisuus nousta johtavaksi
Parkinsonin taudin lääkkeiden kehittäjäksi, ja
mahdollisuus saavuttaa merkittäviä liikevaihtosynergioita toisiaan täydentävissä tuotteissa yhdistämällä Biotien tarjonta Acordan olemassa oleviin
tuotteisiin ja brändin tunnettavuuteen.
Uskomme, että Biotien tarjooman ja Acordan olemassa ja kehitteillä olevien tuotteiden, infrastruktuurin ja
pääomittamisen yhdistäminen luo mahdollisuuksia
huomattavalle arvon luomiselle. Tämän yrityskaupan
avulla Acorda voi nousta johtavaksi neurologisten sairauksien, erityisesti Parkinsonin taudin, hoitomuotojen
kehittäjäksi.
Tällä hetkellä odotetaan, että Ostotarjouksen ja mahdollisen Jälkikäteisen Lunastusmenettelyn toteutumisella ei ole mitään olennaista vaikutusta Biotien
liiketoimintaan, toimipaikkoihin tai työpaikkoihin
lyhyellä aikavälillä. Acorda aikoo säilyttää Biotien San
Franciscon toimipaikan. Turun toimipaikka säilytetään
myös lyhyellä aikavälillä, mutta Tarjouksentekijä harkitsee Turun toimintojen pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmaa ja toimintojen laajuutta Ostotarjouksen
toteuttamisen jälkeen.
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Isoilla alkukirjaimilla tässä esitteessä tai Acordan toimitusjohtajan kirjeessä osakkeenomistajille kirjoitettuja termejä, joita
ei ole määritelty tässä esitteessä tai kyseisessä kirjeessä, käytetään Tarjousasiakirjassa määritellyissä merkityksissä.
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OSTOTARJOUKSEN
HYVÄKSYMINEN

OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAIKA KOSKIEN BIOTIEN KAIKKIA OSAKKEITA, ADS-TODISTUKSIA JA MUITA OMAN PÄÄOMAN EHTOISIA ARVOPAPEREITA ALKOI 11.3.2016.
USEIMMAT SUOMALAISET TILINHOITAJAYHTEISÖT JA OMAISUUDENHOITAJAT
LÄHETTÄVÄT ASIAKKAILLEEN, JOTKA OVAT REKISTERÖITYNEET BIOTIEN OSAKKEENOMISTAJIKSI, HYVÄKSYMISLOMAKKEET JA OHJEET, ERILLÄÄN TÄSTÄ MARKKINOINTIESITTEESTÄ. MIKÄLI ETTE SAA HYVÄKSYMISLOMAKETTA ARVOPAPEREIDESI SÄILYTTÄJÄLTÄ TAI ARVO-OSUUSTILIÄSI HOITAVALTA TILINHOITAJAYHTEISÖLTÄ, VOITTE
OLLA YHTEYDESSÄ MIHIN TAHANSA OP RYHMÄÄN KUULUVAAN OSUUSPANKKIIN TAI
HELSINGIN OP PANKKI OY:N KONTTORIIN, JOSSA SAATTE TARVITTAVAT OHJEET JA
VOITTE ANTAA SUOSTUMUKSENNE OSAKKEIDEN MYYNTIIN.

OHJEET OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMISEKSI

PERUUTUSOIKEUS

Biotien osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä
Ostotarjouksen, tulee palauttaa Osakkeiden Hyväksymislomake

Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen
voidaan peruuttaa milloin tahansa, mutta viimeistään
Tarjousajan Päättymispäivänä tai jos Tarjousaikaa on
jatkettu, tämän jatketun tarjousajan kuluessa.

osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle, tai
mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oy:n konttoriin
viimeistään Ostotarjousajan päättymispäivänä, mutta
aina noudattaen tilinhoitajayhteisön ohjeita ja aikarajaa. Ostotarjous voidaan hyväksyä ainoastaan ehdoitta.
Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen
mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen eikä
ole pätevästi peruuttanut hyväksyntäänsä, ei saa
myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden
osalta Ostotarjous on hyväksytty. Asianomaiselle
arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrahoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on
toimittanut Ostotarjouksen Hyväksymislomakkeen.
Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja
peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva luovutustarjous poistetaan arvo-osuustililtä.
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Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen
edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä Osakkeita
koskeva Hyväksymislomake on toimitettu. Jos tällaisia
Osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu
OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP
Pankki Oy:n konttoriin, myös peruutusilmoitus tulee
toimittaa kyseiseen konttoriin.

ACORDASTA
ACORDA ON BIOTEKNOLOGIAYRITYS, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista
sairauksista kärsivien ihmisten elämää. Acordalla on
toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia lääkkeitä, joiden kohteena on monia erilaisia sairauksia kuten Parkinsonin tauti, epilepsia, aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, migreeni ja MS-tauti.
Acorda markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien Ampyra Extended Release Tablets.
Acorda on perustettu vuonna 1995 ja sen osakkeet
on listattu NASDAQ Global Market- listalla (NASDAQ:
ACOR).

Mitä minulle maksetaan osakkeistani?
Tarjoushinta on 0.2946 euroa osakkeelta käteisenä.
Onko Biotien osakkeista tarjottava hinta hyvä?
Tarjoushinta edustaa noin 95 prosentin preemiota
verrattuna Biotien Osakkeen päätöskurssiin Nasdaq
Helsingissä 18.1.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin
87 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Osakkeen keskimääräiseen hintaan
Nasdaq Helsingissä kolmen kuukauden jaksolla ennen
Julkistamista.
Arvioituaan huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja niin
Biotien kuin sen Oman Pääoman Ehtoisten Arvopaperien haltijoiden kannalta sekä muiden käytettävissä
olevien tietojen perusteella Biotien hallitus julkisti
4.3.2016 lausunnon, jonka mukaisesti Biotien hallitus
on päättänyt suositella Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.
Osana arviotaan Biotien hallitus otti huomioon Guggenheim Securitiesin sille antaman, 19.1.2016 päivätyn asiantuntijalausunnon, joka koski Ostotarjouksessa Osakkeiden ja ADS-todistusten haltijoiden (muiden
kuin Acordan tai sen tytäryhtiöiden) vastaanottaman
Tarjoushinnan taloudellista kohtuullisuutta tällaisena
vastaanottopäivänä. Asiantuntijalausunto perustuu
siinä mainittuihin arvioituihin seikkoihin, noudatettuihin
periaatteisiin sekä kuvattuihin oletuksiin ja on ehdollinen lukuisille tehdyn arvion rajoituksille ja kvalifikaatioille.
Kuinka hyväksyn tarjouksen?
Teidän tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa Osakkeiden Hyväksymislomake arvo-osuustiliäsi hoitavalle tilinhoitajayhteisölle heidän antamiensa ohjeiden
mukaisesti ja heidän asettamansa aikarajan kuluessa.
Mikäli tilinhoitajayhteisösi ei vastaanota Osakkeiden
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Hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear), voit
ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmään kuuluvien
osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oy:n konttoriin hyväksyäksesi Ostotarjouksen.
Onko kukaan osakkeenomistajista sitoutunut
hyväksymään Ostotarjouksen?
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65
prosenttia Biotien osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioiden) ovat sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. Tähän
sisältyy kaikki Biotien Warranttien haltijat sekä johtoryhmän jäsenet, jotka ovat tietyin tavanomaisin ehdoin
sitoutuneet peruuttamattomasti tarjoamaan Oman
Pääoman Ehtoiset Arvopaperinsa
Ostotarjouksessa hankittavaksi.

En saanut Osakkeiden Hyväksymislomaketta.
Miten minun tulisi toimia?
Voitte pyytää Osakkeiden Hyväksymislomaketta arvopapereittesi säilyttäjältä, arvo-osuustiliänne hoitavalta
tilinhoitajayhteisöltä tai mistä tahansa OP Ryhmään
kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankki Oy:n
konttorista.
Miten hyväksyn Ostotarjouksen, mikäli minulla
ei ole arvopapereiden säilyttäjää eikä tilinhoitajayhteisöä?
Voitte vierailla missä tahansa OP Ryhmään kuuluvassa osuuspankissa tai Helsingin OP Pankki Oy:n konttorissa, josta saatte kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet
liittyen Osakkeidenne myyntiin.
Voinko peruuttaa
hyväksyntäni ja jos kyllä,
niin kuinka?

Mitä tapahtuu, jos en
hyväksy tarjousta?

Q&A

Jos Tarjouksentekijä saa omistukseensa enemmän kuin yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Biotien
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, Tarjouksentekijä voi käynnistää jälkikäteisen
lunastusmenettelyn saadakseen
omistukseensa kaikki Biotien osakkeet. Mikäli jälkikäteinen lunastusmenettely on käynnistetty, ettekä ole
hyväksyneet ostotarjousta, voitte joutua odottamaan
useita kuukausia ennen kuin saatte rahat osakkeistanne.
Milloin minulle maksetaan Osakkeistani?
Mikäli hyväksytte Ostotarjouksen hyväksymisajan
aikana, maksu Osakkeistanne suoritetaan tilillenne arviolta 18.4.2016 ja olettaen, ettei Tarjousaikaa jatketa
ja että Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat
täyttyneet.

Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan
peruuttaa milloin tahansa, mutta
viimeistään Tarjousajan Päättymispäivänä tai jos Tarjousaikaa
on jatkettu, tämän jatketun Tar-

jousajan kuluessa.
Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen
edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan
sille tilinhoitajayhteisölle, jolle Osakkeita koskeva Hyväksymislomake on toimitettu. Jos Osakkeita koskeva
Hyväksymislomake on toimitettu OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin tai Helsingin OP Pankki Oy:n konttoriin, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa kyseiseen
konttoriin.
Aiheutuuko Ostotarjouksen hyväksymisestä
minulle jotain kuluja?
Tarjouksen hyväksyminen tarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta osakkeenomistajille mitään kuluja.
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TARJOUKSEN
KESKEISIMMÄT
EHDOT
Tässä markkinointiesitteessä on
esitetty tiivistelmä Acordan Ostotarjouksesta koskien Biotien Osakkeita ja
muita Oman Pääoman Ehtoisia Arvopapereita sekä eräistä keskeisimmistä
Ostotarjoukseen liittyvistä ehdoista.
Ostotarjouksen ehdot on kuvattu
kokonaisuudessaan Tarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”). Olkaa hyvä ja
tutustukaa huolellisesti Tarjousasiakirjaan kokonaisuudessaan harkitessanne
tarjousta ja sen hyväksymistä.
TARJOUSHINTA
Tarjoushinta jokaisesta ulkona olevasta
Osakkeesta on 0.2946 euroa käteisenä.
Tarjoushinta vastaa
noin 95 prosentin preemiota verrattuna
Biotien osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 18.1.2016, joka on
viimeinen Ostotarjouksen julkistamista
edeltävä kaupankäyntipäivä Nasdaq
Helsingissä

noin 87 prosentin preemiota verrattuna
kaupankäyntimäärillä painotettuun
Osakkeen keskimääräiseen hintaan
Nasdaq Helsingissä kolmen kuukauden
jaksolla ennen Julkistamista.
Tarjoushinta jokaisesta ulkona olevasta
ADS-todistuksesta on 23.5680 käteisenä
mikä edustaa noin 94 prosentin preemiota
verrattuna Biotien ADS-todistusten päätöskurssiin Nasdaq Stock Market LLC:ssä
15.1.2016, joka oli viimeinen Ostotarjouksen julkistamista edeltävä kaupankäyntipäivä Nasdaq Global Select Market:issa.
Acorda tarjoutuu myös ostamaan kaikki
Biotien liikkeeseen laskemat ulkona olevat
Optio-oikeudet, Osakeyksiköt ja Warrantit.
Yksityiskohtaisemmat tiedot ulkona olevien Optio-oikeuksien, Osakeyksiköiden ja
Warrantien tarjoushinnoista löytyy Tarjousasiakirjasta otsikon 4.1 “Ostotarjouksen
ehdot” alta.

TARJOUSAIKA
Tarjousaika alkaa 11.3.2016 klo 9:30
(Suomen aikaa) / 2:30 (New Yorkin aikaa)
ja päättyy 8.4.2016 klo 16:00 (Suomen
aikaa) / 9:00 (New Yorkin aikaa). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden jatkaa
Tarjousaikaa Tarjousasiakirjan ehtojen
mukaisesti.
OSTOTARJOUKSEN
TOTEUTTAMISEDELLYTYKSET
Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä
maksettaviksi ne Oman Pääoman Ehtoiset
Arvopaperit, joiden osalta Ostotarjous
on Tarjousaikana pätevästi hyväksytty
eikä peruutettu, on ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että
Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on
sovellettavan lain mukaan mahdollista,
luopunut vaatimasta niiden täyttymistä
sinä päivänä tai siihen päivään mennessä,
jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Tarjousajan alustavan tuloksen:
(a) Ostotarjouksessa on pätevästi tarjottu
sellainen määrä ulkona olevia Osakkeita
(mukaan lukien pätevästi tarjottujen
ADS-todistusten ja Warranttien edustamat ulkona olevat Osakkeet), joka vastaa
yhdessä Tarjouksentekijän muutoin
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hankkimien ulkona olevien Osakkeiden
kanssa (mukaan lukien ADS-todistusten
ja Warranttien edustamat liikkeeseen
lasketut Osakkeet) yli 90 prosenttia
Yhtiön liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus
huomioiden;
(b) Yhdysvaltain Hart-Scott-Rodino Act
-lain mukaan soveltuva odotusaika on
päätetty tai päättynyt (kuten Tarjousasiakirjassa on kuvattu. Tämä odotusaika päättyi 16.2.2016);
(c) Olennaisen Haitallista Muutosta (kuten
määritelty Tarjousasiakirjassa) ei ole
tapahtunut Yhtiössä 19.1.2016 jälkeen;
(d)Tarjouksentekijä ei ole 19.1.2016
jälkeen saanut tietoonsa sille aiemmin
kertomatonta tietoa, josta ilmenee
ennen 19.1.2016 Yhtiössä tapahtunut
Olennainen Haitallinen Muutos;
(e) Mikään Yhtiön julkistama tai Tarjouksentekijälle kertoma tieto ei ole
olennaisen virheellistä, puutteellista tai
harhaanjohtavaa, eikä Yhtiö ole jättänyt
tiedottamatta mitään sellaista tietoa,
joka sen olisi pitänyt tiedottaa soveltuvien lakien mukaisesti, mukaan lukien
mutta näihin rajoittumatta Nasdaq
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Helsingin ja Nasdaq US:n säännöt,
edellyttäen, että kussakin tapauksessa
tiedotettu, kerrottu tai tiedottamatta
jätetty tieto tai tiedon kertomatta jättäminen muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen Yhtiössä;
(f) mikään toimivaltainen tuomioistuin tai
viranomainen (mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta,
Finanssivalvonta tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (“SEC”)
ei ole antanut sellaista määräystä tai
ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen,
joka estäisi tai lykkäisi Ostotarjouksen
toteuttamisen;
(g) Yhtiön hallitus on antanut suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymiseksi,
suositus on voimassa eikä sitä ole
muokattu tai muutettu tavalla, joka olisi
haitallinen Tarjouksentekijälle; ja
(h) Yhdistymissopimus on edelleen voimassa,
sitä ei ole irtisanottu eikä ole tapahtunut
mitään, mikä antaisi Tarjouksentekijälle
ajan kuluessa oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus niiden Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen kohtien mukaisesti,
joissa Tarjouksentekijälle annetaan oikeus
irtisanoa Yhdistymissopimus Yhtiön sopimusrikkomuksen johdosta.

Toteuttamisedellytysten täyttyminen,
mukaan lukien Vähimmäisehdon täyttyminen, määräytyy Päättymispäivää ensiksi
seuraavana suomalaisena pankkipäivänä
tuolloin saatavilla olevan Tarjousajan
alustavan tuloksen perusteella. Tämä
tulos saattaa muuttua tarkastuslaskelman
perusteella, joka on saatavilla kolmantena
(3.) suomalaisena pankkipäivänä Päättymispäivän jälkeen. Tällainen muutos ei
kuitenkaan vaikuta Toteuttamisedellytysten
täyttymiseen.
Lisäksi, Ostotarjous ei ole ehdollinen
millekään rahoitusjärjestelylle, huomioiden
Tarjouksentekijän taloudellisen kapasiteetin
suhteessa maksettavaan vastikkeeseen,
Tarjouksentekijällä on käytettävissään
riittävät varat ostaa kaikki Ostotarjouksessa
hyväksyttävästi tarjotut Oman Pääoman
Ehtoiset Arvopaperit, joita ei ole pätevästi
peruutettu sekä kaikki Jälkikäteisessä Lunastusmenettelyssä tai muussa yhteydessä
mahdollisesti ostettavat Oman Pääoman
Ehtoiset Arvopaperit.

TÄRKEITÄ
PÄIVÄMÄÄRIÄ
19.1.2015

Ilmoitus Yhdistymissopimuksen solmimisesta

11.3.2016

Tarjousasiakirja julkistetaan

11.3.2016

Tarjousaika alkaa

8.4.2016

Tarjousaika päättyy*

11.4.2016

Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistaminen*

13.4.2016

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistaminen*

18.4.2016

Oman Pääoman Ehtoisten Arvopaperien Tarjoushinnan maksu käteisenä**

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa Tarjousaikaa. Tällöin tarjousajan
jatkaminen julkistetaan lehdistötiedotteella viimeistään 11.4.2016.

* Arvioita ajankohdista, olettaen että Tarjousaikaa ei jatketa ja että Tarjouksentekijä
hyväksyy kaikkien Oman Pääoman Ehtoisten Arvopapereiden maksun.
** Arvioitu päivämäärä. Maksujen vastaanottamisen lopullinen ajankohta
riippuu rahoituslaitosten keskinäisten rahansiirtojen aikatauluista.

TARJOUSASIAKIRJA
Tarjousasiakirja on saatavilla internetissä 11.3. 2016 alkaen osoitteissa op.fi/merkinta, ir.acorda.com/investors/BiotieTherapies-Tender-Offer ja biotie.com/sijoittajat sekä arviolta 11.3.2016 Biotien johdolta sekä fyysisesti
OP Ryhmän konttoreissa.
LISÄTIETOJA
Mikäli haluat lisätietoja Ostotarjouksesta voit ottaa yhteyttä mihin tahansa OP Ryhmän konttoriin tai tilinhoitajayhteisöön.
Lisätietoja on saatavilla myös OP:n puhelinpalvelusta numerosta 0100 0500.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä markkinointiesite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia koskien muun muassa Ostotarjouksen odotettua aikataulua ja toteutumista. Kaikki lausumat, pois lukien toteamukset historiallisista faktoista, jotka koskevat johdon odotuksia,
oletuksia, tavoitteita, suunnitelmia tai mahdollisuuksia, tulisi mieltää tulevaisuutta koskeviksi. Näihin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat johtaa olennaisiin poikkeamiin lopullisissa tuloksissa, mukaan lukien sellaisen
tapahtuman, muutoksen tai olosuhteen ilmeneminen, joka voisi johtaa Ostotarjouksen keskeyttämiseen tai riskiin siitä, että joku Ostotarjouksen toteutumisen ehto ei täyttyisi. Mitään varmuutta tällaisten lausumien toteutumisesta tai
tarkkuudesta ei voida antaa, eikä tällaisten lausumien tulevasta tarkkuudesta tai täydellisyydestä anneta mitään takuita. Tässä asiakirjassa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat on annettu ainoastaan tältä päivältä, eikä Acorda sitoudu
päivittämään tai muokkaamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen johdosta tai muuten, elleivät sovellettavat lait niin vaadi.
LISÄTIETOJA
Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedon välittämiseksi eikä muodosta tarjousasiakirjaa eikä tarjousta ostaa tai pyyntöä tehdä arvopapereita koskevaa myyntitarjousta. Acorda on jättänyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle
SEC:lle tarjousasiakirjan Schedule TO-asiakirjamuodossa 11.3.2016.2016 (ajantasaisesti päivitettynä ja täydennettynä ”Schedule TO”) ja Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan 10.3.2016. Tarjous ostaa kaikki Yhdysvaltalaisten
arvopapereiden haltijoiden (ajantasaisen Securities Exchange Act of 1934-lain säännön 14d-1(d) tarkoittamassa merkityksessä, joka määrittelee Yhdysvaltalaisen haltijan keneksi tahansa arvopapereiden haltijaksi, joka asuu Yhdysvalloissa)
osakkeet ja arvopaperit Biotiessä tehdään vain Acordan SEC:lle osana Schedule TO:ta toimittamien tarjousasiakirjan, letter of transmittal -asiakirjan ja hyväksymislomakkeiden nojalla. Sijoittajia ja arvopapereiden haltijoita kehotetaan lukemaan
Schedule TO (mukaan lukien tarjousasiakirja, letter of transmittal -asiakirja, hyväksymislomakkeet ja muut liitännäiset materiaalit), joita voidaan ajoittain päivittää, sillä kyseiset asiakirjat sisältävät tärkeää tietoa, mukaan lukien Ostotarjouksen
ehdot, ja ne tulisi lukea huolellisesti ennen Ostotarjouksen hyväksymistä koskevan päätöksen tekemistä. Sijoittajat ja arvopapereiden haltijat saavat kopiot näistä asiakirjoista ja muista materiaaleista maksuttomasti joko SEC:n internetsivuilla
www.sec.gov tai soittamalla OP Pohjolan puhelinpalveluun numeroon (+358) (0) 100 0500, Innisfree M&A Inc.:ltä numerosta (+1) 888 750 5834 tai meiltä osoitteesta www.acorda.com tai osoitteesta Office of the Corporate Secretary, 420
Saw Mill River Road, Ardsley, New York 10502. Tarjousasiakirja on saatavilla suomenkielisenä myös osoitteesta www.op.fi/merkinta.

TARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI MAISSA, JOISSA TARJOAMINEN TAI OSALLISTUMINEN ON KIELLETTYÄ SOVELTUVAN LAIN NOJALLA, TAI JOISSA TULISI SOVELLETTAVIKSI TARJOUSASIAKIRJA-, REKISTERÖINTI- TAI MUITA
VAATIMUKSIA SUOMESSA JA YHDYSVALLOISSA VAADITTAVIEN TARJOUSASIAKIRJA- JA REKISTERÖINTIVAATIMUSTEN LISÄKSI.

