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EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
HONGKONGISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN
LAIN VASTAINEN.
MCAFEEN KAIKISTA STONESOFTIN LIIKKEELLE LASKEMISTA OSAKKEISTA JA
OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS SEKÄ
TARJOUSAJAN JATKAMINEN JÄLKIKÄTEISELLÄ TARJOUSAJALLA
McAfee Suomi Funding LLC:n (”Tarjouksentekijä”), joka on McAfee Inc:n
sisaryhtiö ja Intel Corporationin välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö,
kaikista Stonesoft Oyj:n (”Stonesoft”) liikkeeseen laskemista osakkeista ja
optio-oikeuksista, jotka eivät ole Stonesoftin tai sen tytäryhtiöiden
omistuksessa, tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”)
mukainen tarjousaika päättyi 19.6.2013.
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet
edustavat noin 95,26 prosenttia kaikista Stonesoftin osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä. Lisäksi Ostotarjouksessa on tarjottu yhteensä 2.194.500
optio-oikeutta. Käyttämällä mainitut optio-oikeudet Stonesoftin osakkeiden
merkintään Tarjouksentekijällä on mahdollisuus nostaa omistuksensa yhteensä
noin 95,42 prosenttiin kaikista Stonesoftin osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä.
Koska Ostotarjouksen lopullinen tulos vahvistaa alustavan tuloksen, jonka
mukaan yli 90 prosenttia Stonesoftin osakkeista on tarjottu Ostotarjouksessa
(täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen), kaikki Ostotarjouksen
toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan
Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike maksetaan
osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille, jotka ovat pätevästi
hyväksyneet Ostotarjouksen, sen ehtojen mukaisesti arviolta 2.7.2013.
Tarjotakseen jäljellä oleville osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien
haltijoille mahdollisuuden vielä hyväksyä Ostotarjous, Tarjouksentekijä on
tänään päättänyt jatkaa tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen
Tarjousaika alkaa 26.6.2013 ja päättyy 10.7.2013.
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen
hyväksyntä on sitova eikä sitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on
saatavilla OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsinki OP Pankki
Oyj:n konttoreista.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden myynti toteutetaan
viimeistään viidentenä (5.) Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä seuraavana
pankkipäivänä NASDAQ OMX Helsingissä edellyttäen, että arvopaperien
kaupankäyntiin NASDAQ OMX Helsingissä sovellettavat säännöt sen sallivat.
Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) yllä mainittuja toteutuskauppoja
seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 22.7.2013 (”Selvityspäivä”).
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen optio-oikeuksien myynti
toteutetaan viimeistään Selvityspäivänä NASDAQ OMX Helsingin ulkopuolella ja
kaupat selvitetään samana päivänä.
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien
tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan tai optio-oikeuksien
haltijan arvo-osuustilin hoitotilille tai, osakkeiden tai optio-oikeuksien
omistuksen ollessa hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle
pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan tai optio-oikeuksien haltijan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, osakkeiden tai
optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan haltijan pankkitilille rahalaitosten
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on
osakkeenomistajan tai optio-oikeuksien haltijan pankkitilillä arviolta
viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.
Tarjouksentekijä ilmoittaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi
tarjottujen osakkeiden ja optio-oikeuksien alustavan prosenttimäärän arviolta
11.7.2013 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 15.7.2013.
Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Stonesoftin
osakkeet ja optio-oikeudet. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee
Ostotarjouksessa jo tarjottujen osakkeiden kauppojen toteuttamisen jälkeen
ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Stonesoftin osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia
Stonesoftin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettelyn.
Tarjouksentekijä voi ostaa Stonesoftin osakkeita ja optio-oikeuksia myös NASDAQ
OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla,
joka ei ylitä 4,50 euron tarjoushintaa osaketta kohden eikä seuraavia
tarjoushintoja optio-oikeuksien osalta: 4,20 euroa jokaisesta 2008A-optiosta,
4,20 euroa jokaisesta 2008B-optiosta, 4,20 euroa jokaisesta 2008C-optiosta,
4,20 euroa jokaisesta 2008D-optiosta, 3,08 euroa jokaisesta 2012A-optiosta,
2,19 euroa jokaisesta 2012B-optiosta ja 2,19 euroa jokaisesta 2012C-optiosta.
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TIETOA MCAFEE, INC:STA
McAfee, joka on Intel Corporationin (NASDAQ:INTC) kokonaan omistama tytäryhtiö,
mahdollistaa yrityksille, julkiselle sektorille ja kotikäyttäjille internetin
hyötyjen kokemisen turvallisella tavalla. McAfee toimittaa ennakoivia ja
hyväksi taattuja turvallisuusratkaisuja ja palveluita järjestelmille, verkoille
ja mobiililaitteille ympäri maailmaa. Security Connected –strategiansa sekä

innovatiivisen laitteistoturvallisuutta koskevan lähestymistapansa ja
ainutlaatuisen Global Threat Intelligence –verkkonsa kautta McAfee on
herkeämättä keskittynyt takaamaan asiakkaidensa turvallisuuden.
http://www.mcafee.com.
TIETOA INTEL CORPORATIONISTA
Intel Corporation (NASDAQ: INTC) on maailman johtava innovatiivinen
tietotekniikka- ja ohjelmistoalan yhtiö. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa
keskeisiä teknologioita, jotka toimivat perustana maailman tietotekniikka- ja
ohjelmistolaitteille. Lisätietoa Intel Corporationista on saatavilla
osoitteessa www.intel.com/pressroom ja blogs.intel.com.
TIETOA STONESOFT OYJ:STÄ
Stonesoft Oyj (NASDAQ OMX: SFT1V) toimittaa ohjelmistopohjaisia ja
asiakaslähtöisiä kyberturvallisuusratkaisuja, jotka tehostavat tietoturvan
hallintaa ja varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhtiön ratkaisut on
suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille, jotka tarvitsevat
dynaamista tietoturvaa nopeasti kehittyviä kyberuhkia vastaan.
Stonesoftin tuotetarjonta perustuu kokonaisvaltaiseen Security Engine
-ohjelmistoalustaan, joka tukee Stonesoftin seuraavan sukupolven palomuuri-,
evaasionesto- sekä SSL VPN-ratkaisuja. Stonesoft Management Center
-hallintatyökalu tarjoaa edistyksellistä tilannetietoisuutta sekä
kustannussäästöjä. Stonesoft on jo pitkään tutkinut kyberrikoksissa ja
kohdennetuissa verkkohyökkäyksissä käytettäviä kehittyneitä evaasiotekniikoita
(AET).
Stonesoftin asiakkaina on yli 6.500 keskisuurta ja suurta organisaatiota ympäri
maailmaa. Yhtiöllä on alan korkein asiakasuskollisuus alhaisten
kokonaiskustannusten, joustavan lisensointimallin ja erinomaisen
asiakaspalvelun ansiosta. Stonesoftin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Lisätietoja: www.stonesoft.com.

