Clausal Computing Oy ilmoittaa jatkavansa Tectia Oyj:n
kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemänsä
käteisostotarjouksen tarjousaikaa 27.4.2012 asti
Ei julkistettavaksi, jaettavaksi tai toimitettavaksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa,
Kanadassa tai Yhdysvalloissa.
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Clausal Computing Oy ilmoittaa jatkavansa Tectia Oyj:n kaikista osakkeista ja optiooikeuksista tekemänsä käteisostotarjouksen tarjousaikaa 27.4.2012 asti
Clausal Computing Oy (”Clausal Computing” tai ”Tarjouksentekijä”) on tehnyt
käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) hankkiakseen kaikki Tectia Oyj:n (“Tectia” tai ”Yhtiö”)
osakkeet (“Osakkeet”) ja kaikki Osakkeisiin oikeuttavat optio-oikeudet (”Optio-oikeudet”), jotka
eivät jo ole Tectian tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa taikka Tarjouksentekijän tai sen
lähipiiritahojen omistuksessa. Ostotarjous koskee myös Tectian tytäryhtiö SSH Management
Investment Oy:n omistamia Osakkeita. Ostotarjouksen tarjousaika (”Tarjousaika”) alkoi 19.3.2012,
ja sen oli alun perin määrä päättyä 11.4.2012 klo 16.00.
Clausal Computing jatkaa Tarjousaikaa 27.4.2012 kello 16.00 asti. Lukuun ottamatta jatkettua
Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Clausal Computingilla on siten
ehtojen mukaisesti oikeus jatkaa Tarjousaikaa edelleen tai keskeyttää jatkettu Tarjousaika.
Ostotarjouksen ehdot, mukaan lukien Ostotarjouksen toteuttamisen edellytykset, ovat
kokonaisuudessaan Ostotarjoukseen liittyen laaditussa tarjousasiakirjassa.
Ostotarjouksen mukainen käteisvastike, 0,50 euroa osakkeelta, vastaa 25,0 prosentin preemiota
osakkeen päätöskurssiin 0,40 euroa viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen
julkistamista, 7.3.2012. Käteisvastike vastaa noin 21,9 prosentin preemiota osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettuun kolmen kuukauden keskikurssiin, noin 32,7 prosentin preemiota
kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin sekä noin 11,7 prosentin
preemiota kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin. Vuoden 2011
lopun (30.12.2011) päätöskurssiin nähden käteisvastike vastaa noin 66,7 prosentin preemiota.
Clausal Computingin omistaja Tatu Ylönen kommentoi Ostotarjousta: “Näen, että tarjottu vastike
on houkutteleva osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden kannalta verrattuna sekä osakkeen
hintakehitykseen että ostotarjouksien yhteydessä yleisesti maksettuihin preemioihin.”
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Tatu Ylönen, toimitusjohtaja, omistaja

Ostotarjousta ei tehdä eikä Tectian osakkeita ja optio-oikeuksia hyväksytä hankittavaksi
keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta missään sellaisessa maassa, jossa
ostotarjouksen tekeminen tai sen hyväksyminen olisi tällaisen maan arvopaperi- tai muiden lakien
tai määräysten vastaista tai edellyttäisi minkään muun kuin tarjousasiakirjassa nimenomaisesti
mainitun viranomaisen rekisteröintiä tai hyväksyntää. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti
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Australiassa, Etelä-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, tai Yhdysvalloissa eikä näihin maihin, eikä
tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja tule lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin,
Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.
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