
Tämä kokouskutsu on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on 
ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

Kutsu Ahlstrom Oyj:n vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen 
haltijoiden kokoukseen

Ahlstrom Oyj (”Ahlstrom” tai ”Liikkeeseenlaskija”) on pyytänyt Nordic Trustee Oy:tä (”Agentti”) kutsumaan
koolle sen 100.000.000 euron 4,125 prosentin vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN FI4000108501)
(”Joukkovelkakirjat”) joukkovelkakirjanhaltijat joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen (”Kokous”)
Joukkovelkakirjojen ehtojen kohdan 15 (Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous) mukaisesti. Kokouksen 
tarkoituksena on kutsua joukkovelkakirjanhaltijat harkitsemaan, mikäli sopivaksi todetaan, tekemään päätöksen, 
jolla Suostumukset ja Vaateista Luopumiset (kuten alla on määritelty) myönnetään sekä Joukkovelkakirjojen 
ehtoja muutetaan ohessa olevan Liitteen 1 mukaisesti.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous pidetään 10. tammikuuta 2017 klo 9.00 Suomen aikaa Nordean 
tiloissa osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki. Kokoukseen rekisteröityminen on avoinna klo

8.30 alkaen klo 9.00 asti.

Tausta

Ahlstromin ja Munksjö Oyj:n hallitukset julkistivat 7. marraskuuta 2016 aikomuksensa sulauttaa Ahlstrom 
Munksjö Oyj:öön absorptiosulautumisella siten, että kaikki Ahlstromin varat ja velat siirretään Munksjö Oyj:lle 
selvitysmenettelyttä (”Yhdistyminen”). Ehdotettu Yhdistyminen toteutettaisiin osakeyhtiölain (624/2006, 
muutoksineen) 16 luvun ja elinkeinotuloverolain (360/1968, muutoksineen) 52 a luvun mukaisesti. Ehdotetun 
Yhdistymisen toteutumisella olisi vaikutuksia tiettyihin Joukkovelkakirjojen ehtojen kohtiin, jotka on esitetty alla
olevassa ehdotuksessa (”Ehdotus”).

Kokous

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan henkilöt, jotka ovat 2. tammikuuta 2017 rekisteröity Euroclear 
Finland Oy:n OM-järjestelmään yhden tai useamman Joukkovelkakirjan suorina rekisteröityinä omistajina tai 
asiamiehenä. Lisäksi joukkovelkakirjanhaltijoiden edellytetään tekemään Kokoukseen osallistumiseksi toimia alla 
olevien kohtien ”Päätösvaltaisuus, enemmistövaatimukset ja äänestysmenettely” ja ”Rekisteröityminen” 
mukaisesti.

Ahlstrom pidättää oikeuden perua Kokouksen omalla päätöksellään riippumatta tämän kokouskutsun tai muun 
Ehdotukseen liittyvän asiakirjan sisällöstä. 

Tämän Kokouskutsun tiedot (mukaan lukien liitteet) ovat Ahlstromin antamia, ja Agentti sanoutuu nimenomaisesti 
irti kaikesta vastuusta liittyen tämän kokouskutsun ja Ehdotuksen sisältöön.

Erillinen suostumusten hakumenettely

Erillisenä menettelynä Ahlstrom pyytää suostumuksia (”Suostumusten Hakumenettely”) consent solicitation 
memorandum -muistiossa (”Muistio”) kuvailtuun ja sille alisteiseen Ehdotukseen Suostumusten 
Hakumenettelyssä. Joukkovelkakirjanhaltijan, joka haluaa osallistua Suostumusten Hakumenettelyyn, tulee
toimittaa Muistion mukainen äänestyslomake (”Äänestyslomake”). Joukkovelkakirjanhaltijan, joka aikoo 
osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana, tulee viimeistään Kokouksessa allekirjoittaa 
Äänestyslomake ollakseen oikeutettu saamaan Basic Instruction Fee -palkkio (kuten määritelty Muistiossa). 
Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), toimien Suostumusten Hakumenettelyssä 
solisitaatioagentteina (yhdessä ”Solisitaatioagentit”), edustavat Kokouksessa Äänestyslomakkeet toimittaneita 
joukkovelkakirjanhaltijoita, ja äänestävät Kokouksessa tällaisten joukkovelkakirjanhaltijoiden puolesta.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden, jotka haluavat vastaanottaa Early Instruction Fee -palkkion (kuten määritelty 
Muistiossa), ei tule osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti (tai asiamiehen edustamana) tai antaa tämän 
Kokouskutsun liitteen mukaisia valtakirjoja, vaan heidän tulee käyttää Muistion liitteenä olevaa 
Äänestyslomaketta, äänestää Ehdotuksen puolesta ja toimittaa Äänestyslomake ennen Early Instruction 
Fee -palkkion saamiselle asetettua määräaikaa (Early Instruction Fee Deadline, kuten määritelty Muistiossa). Basic 
Instruction Fee -palkkio (kuten määritelty Muistiossa) maksetaan kaikille joukkovelkakirjanhaltijoille, jotka 
toimittavat Äänestyslomakkeen äänestysmääräaikaan (Final Instruction Deadline, kuten määritelty Muistiossa) 
mennessä tai viimeistään Kokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana ja jotka eivät ole oikeutettuja 
Early Instruction Fee -palkkioon.
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Kopio Muistiosta on saatavilla maksutta Solisitaatioagenteilta (yhteystiedot alla) sekä maksuasiamiehenä
toimivalta Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä (sähköposti: is.operations.fi@nordea.com). Suostumusten 
Hakumenettelyä koskevien lisätietojen saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä Solisitaatioagentteihin.

Agentti ei hallinnoi Suostumusten Hakumenettelyä eikä ole osallisena tai millään tavalla vastuussa Suostumusten 
Hakumenettelystä.

Esityslista

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous kutsutaan koolle joukkovelkakirjanhaltijoiden hyväksynnän saamiseksi 
Ehdotukselle.

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta.
2. Äänestyslistan valmistelu ja hyväksyminen.
3. Esityslistan hyväksyminen.
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Vähintään yhden henkilön valinta pöytäkirjan tarkastajaksi.
6. Tietoa ehdotuksen taustoista.
7. Suostumukset, Vaateista Luopumiset sekä Muutokset (Ehdotus):

(i) Kuvaus Ehdotuksen pääpiirteistä.
(ii) Äänestys koskien Ehdotusta.

8. Kokouksen päättäminen.

Ehdotus koskien suostumuksia, vaateista luopumista ja Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista

Ahlstrom ehdottaa, että joukkovelkakirjanhaltijat päättävät:

(a) luopua peruuttamattomasti ja ehdoitta kaikista vaateista, ja antaa suostumuksensa koskien mitä tahansa 
rikkomusta tai väitettyä rikkomusta, joka johtuu ehdotetun Yhdistymisen uhasta tai sen ennakoinnista, tai
syntyy sen yhteydessä tai sen seurauksena, koskien seuraavia Joukkovelkakirjojen kohtia:

(i) kohta 10.3 (Liiketoiminnan jatkuminen);

(ii) kohta 10.4.1 (a) (Sulautumiset ja jakautumiset);

(iii) kohta 11.1 (f) (Ristiineräännyttäminen); ja

(iv) kohta 11.1 (g) (Liiketoiminnan päättäminen);

(b) luopua peruuttamattomasti ja ehdoitta kaikista vaateista, ja antaa suostumuksensa koskien mitä tahansa 
rikkomusta tai väitettyä rikkomusta minkä tahansa muun Joukkovelkakirjojen alaisen tai niistä johtuvan 
velvollisuuden osalta, joka saattaa tai jonka on mahdollista tulla rikotuksi ehdotetun Yhdistymisen uhan
tai sen ennakoinnin johdosta, sen yhteydessä tai sen seurauksena;

(c) antaa suostumuksensa merkittäviin ehtojen muutoksiin siinä määrin kuin ne ovat tarpeellisia 
Yhdistymisen toteutumisen jälkeen Liitteessä 1 Amended Terms and Conditions tarkemmin määritellyllä 
tavalla; ja

(d) kohdan 10.4.2 mukaisesti luopua peruuttamattomasti lakisääteisestä oikeudestaan vastustaa Yhdistymistä 
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 16 luvun 6 pykälän nojalla.

Kohdat (a)-(d) yhdessä ”Ehdotus”.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden antamat suostumukset ja vaateista luopumiset (”Suostumukset ja Vaateista
Luopumiset”), selvyyden vuoksi lukuun ottamatta kohdan (c) mukaisia ehtoja koskevia muutoksia, tulevat 
voimaan välittömästi joukkovelkakirjanhaltijoiden Kokouksessa antamasta hyväksynnästä lähtien.
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Joukkovelkakirjanhaltijoiden Joukkovelkakirjojen ehtojen muutoksiin (”Muutokset”) antama hyväksyntä tulee 
voimaan Yhdistymisen toteutumiselle ehdollisena siten, että edellyttäen, että Muutokset on hyväksytty 
Kokouksessa, Muutokset astuvat voimaan Yhdistymisen voimaantullessa. 

Ahlstrom ilmoittaa Joukkovelkakirjanhaltijoille Ehdotuksen hyväksymisestä sekä Yhdistymisen voimaantulosta 
erillisillä pörssitiedotteilla sekä julkaisee päätöksen ja ilmoituksen Yhdistymisen voimaantulosta kotisivuillaan.

Päätösvaltaisuus, enemmistövaatimukset ja äänestysmenettely

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous on päätösvaltainen, jos yhdellä (1) tai useammalla läsnäolevista 
joukkovelkakirjanhaltijoista on hallussaan vähintään 50 prosenttia oikaistusta nimellispääomasta (Adjusted 
Nominal Amount, kuten määritelty Joukkovelkakirjojen ehdoissa), joiden osalta joukkovelkakirjanhaltijat 
äänestävät kokouksessa.

Ehdotusta (Suostumuksia ja Vaateista Luopumisia sekä Muutoksia) koskeva päätös edellyttää Kokouksessa
vähintään 75 prosenttia oikaistusta nimellispääomasta edustavien joukkovelkakirjanhaltijoiden suostumuksen. Jos 
Kokous ei ole päätösvaltainen, Ahlstrom voi kutsua koolle toisen joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksen, jossa 
ei sovelleta Joukkovelkakirjojen ehdoissa määrättyjä päätösvaltavaatimuksia.

Yhtä useamman Joukkovelkakirjan joukkovelkakirjanhaltijan ei tarvitse käyttää kaikkia ääniään eikä äänestää 
samalla tavalla kaikilla niillä äänillä, joihin joukkovelkakirjanhaltija on oikeutettu, ja voi äänestää harkintansa 
mukaan vain osalla äänistään.

Vain Joukkovelkakirjojen suorat rekisteröidyt omistajat ja asiamiehet voivat äänestää Kokouksessa. Sellaiset 
joukkovelkakirjanhaltijat, jotka on rekisteröity Joukkovelkakirjojensa suoraksi omistajaksi, voivat äänestää 
Kokouksessa itse. Jos joukkovelkakirjanhaltijan Joukkovelkakirjat on rekisteröity asiamiehelle, on tällaisen 
asiamiehen annettava valtakirja joukkovelkakirjanhaltijalle, jotta tällainen joukkovelkakirjanhaltija voisi osallistua 
Kokoukseen (Liite 2 Power of Attorney). Asiamies voi myös osallistua Kokoukseen ja äänestää 
joukkovelkakirjanhaltijan puolesta ja ohjeiden mukaisesti.

Agentti suosittelee, että otatte yhteyttä siihen arvopaperiyhtiöön, joka pitää Joukkovelkakirjojanne hallussaan 
saadaksenne ohjeistusta Kokoukseen osallistumisesta ja jos ette tiedä, miten Joukkovelkakirjanne on rekisteröity.

Rekisteröityminen

Jokaista joukkovelkakirjanhaltijaa, joka aikoo osallistua Kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen 
välityksellä, pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan Agentille torstaina 5. tammikuuta 2017 klo 12.00 Suomen 
aikaa mennessä sähköpostitse: mail@nordictrustee.fi tai puhelimitse: +358 (0)50 574 8556. Kokoukseen 
osallistuvan joukkovelkakirjanhaltijan tai hänen edustajansa tulee todistaa henkilöllisyytensä ja mahdollinen 
edustamisoikeutensa.

Vastuuvapaus

Liikkeeseenlaskija esittää Ehdotuksen joukkovelkakirjanhaltijoille ilman, että Agentti olisi millään tavoin 
arvioinut, neuvonut tai tehnyt minkäänlaisia suosituksia liittyen tähän kokouskutsuun tai Ehdotukseen. Yhtäkään 
riippumatonta neuvonantajaa ei ole määrätty tarkastamaan ja/tai analysoimaan Ehdotusta (tai Ehdotuksen 
vaikutuksia) joukkovelkakirjanhaltijoiden näkökulmasta. Jokaisen joukkovelkakirjanhaltijan suositellaan 
turvautumaan ammattimaisen neuvonantajan apuun harkitakseen itsenäisesti, onko Liikkeeseenlaskijan Ehdotus 
(ja Ehdotuksen vaikutukset) hyväksyttäviä vai ei.

Lisätietoa

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen liittyvät kysymykset tulee ohjata Agentille:

Nordic Trustee Oy, sähköposti: mail@nordictrustee.fi, puhelin: +358 (0)50 574 8556.

Suostumusten Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset ja pyynnöt saada kopio Muistiosta tulee ohjata 
Solisitaatioagenteille:
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Nordea Pankki Suomi Oyj, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@Nordea.com, puhelin: +45 6161 
2996.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), sähköposti: SEBLiabilityManagement@seb.se, puhelin:
+358 (0)9 616 285 20.

Helsingissä 2. joulukuuta 2016

Nordic Trustee Oy




