11.11.2015
TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS
Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa,
jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.
Finanssivalvonta on 11.11.2015 hyväksynyt tämän täydennyksen 14.10.2015 hyväksymäänsä Alma Media Oyj:n
(”Alma Media”) tarjousasiakirjaan ja listalleottoesitteeseen (”Tarjousasiakirja”). Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 100/02.05.04/2015.
Tämä täydennys tulee lukea yhdessä Tarjousasiakirjan kanssa. Alma Media täydentää Tarjousasiakirjan kohtaa ”Tietoa
Alma Mediasta – Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Viimeaikaisia tapahtumia” 10.11.2015 julkistamallaan
seuraavalla pörssitiedotteella:
Alma Aluemedian yt-neuvottelut päättyneet. Alma Median Q4-tulokseen 2015 kirjataan arviolta 2,2
milj. euron kertaluonteinen kulu
Alma Media Oyj:n alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedian syyskuussa käynnistämät ja yhteensä 500
henkilöä koskeneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena yksikkö
vähentää henkilöstöään yhteensä enintään 70:llä henkilötyövuodella. Näistä irtisanottavia työsuhteita on
yhteensä 19 ja noin 50 henkilötyövuoden vähennys toteutuu siirtymisenä pois Alma Aluemedian
palveluksesta eläköitymisen tai muiden järjestelyjen kautta.
Järjestelyjen seurauksena Alma Media kirjaa vuoden 2015 neljännen kvartaalin tulokseen arviolta 2,2
miljoonan euron kertaluonteisen kulun.
Vähennyksistä 29 henkilötyövuotta kohdistuu Aamulehden, Satakunnan Kansan ja paikallislehtien
toimituksiin. Maakuntalehdissä toimituksellinen työ organisoidaan uudelleen, ja neljän paikallislehden
ilmestymistiheys muuttuu. Loput vähennyksistä kohdistuvat lehtien muihin toimintoihin.
Neuvottelujen alkaessa syyskuussa henkilöstön vähentämistarpeen arvioitiin olevan enimmillään 85
henkilötyövuotta. Yt-neuvottelut koskivat Aluemedian kustannusliiketoiminnan koko henkilöstöä lukuun
ottamatta Lapin lehtiä. Aluemediaan kuuluva paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy ei kuulunut neuvottelujen
piiriin.
Alma Aluemedia kustantaa Aamulehteä, Satakunnan Kansaa, Lapin Kansaa/Pohjolan Sanomia sekä paikallisja kaupunkilehtiä eri puolilla Suomea. Myös paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy kuuluu Aluemediaan.
Täydennyksen saatavuus
Tämä täydennys tarjousasiakirjaan ja listalleottoesitteeseen on saatavilla 11.11.2015 alkaen internetissä osoitteissa
www.almamedia.fi/ostotarjous ja www.sebgroup.com/prospectuses sekä 11.11.2015 alkaen Alma Median pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3C, Helsinki, SEB:n konttorissa osoitteessa Unioninkatu 30, Helsinki sekä Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Oikeus peruuttaa hyväksyntä
Talentumin osakkeenomistajan oikeuteen peruuttaa antamansa Vaihtotarjouksen hyväksyntä sovelletaan Vaihtotarjouksen ehtoja, katso Tarjousasiakirjan kohta ”Vaihtotarjous – Vaihtotarjouksen ehdot – Oikeus peruuttaa
hyväksyntä”.
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