VAIHTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMISLOMAKE
Alma Media Oyj:n vaihtotarjous kaikista Talentum Oyj:n liikkeeseenlasketuista osakkeista ja optio-oikeuksista
Talentumin osakkeenomistajat Suomen ulkopuolella
SEURAAVA JAKSO ON TARKOITETTU YLEISOHJEEKSI VAIN TALENTUMIN OSAKKEENOMISTAJILLE SUOMEN
ULKOPUOLELLA JA TÄMÄN JOHDOSTA SITÄ EI OLE ESITETTY SUOMEKSI. TALENTUMIN
OSAKKEENOMISTAJIEN SUOMEN ULKOPUOLELLA TULISI KÄÄNTYÄ OMIEN OIKEUDELLISTEN
NEUVONANTAJIENSA PUOLEEN ENNEN VAIHTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMISTÄ.
Talentum Shareholders Outside of Finland
This section is intended as a general guide only. Shareholders in Talentum plc (“Talentum”) outside of Finland are advised to consult their
own legal counsel prior to accepting the exchange offer (“Exchange Offer”) described in the offer document (“Offer Document”).
General
The Exchange Offer is not being made, and the shares in Talentum (“Talentum Shares”) will not be accepted for purchase from or on behalf of
persons, in any jurisdiction in which the making or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or
regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated
by the terms and conditions of the Offer Document. The distribution of the Offer Document in jurisdictions other than Finland may be
restricted by law and, therefore, persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such
restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the securities law of any such jurisdiction.
Neither Alma Media nor any of its advisers accepts any liability for any violation by any person of any such restriction. Any person
(including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who would or otherwise intend to forward the Offer Document or any
related document to any jurisdiction outside Finland should carefully read this section before taking any action. Alma Media reserves the right,
in its sole and absolute discretion, to reject any acceptance that it or its representatives believe may give rise to a breach or violation of any
law, rule or regulation.
The Exchange Offer is not being made, directly or indirectly, in or into any of the Relevant Member States (as defined below) other than
Finland, unless they are granted or offered pursuant to applicable exemptions under the Prospectus Directive, or in or into Australia, Canada,
Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, Japan, New Zealand, South Africa and the United States, or any
other jurisdiction in which it would be forbidden to offer the new shares offered in the Exchange Offer (“New Shares”) (“Restricted
Jurisdictions”) and the Offer Document and any and all materials related thereto may not be sent to any person in any of the Restricted
Jurisdictions by any means or instrumentality (including, without limitation, by use of post, facsimile transmission, telex and telephone or
electronic transmission by way of the internet or otherwise), and the Exchange Offer cannot be accepted by any such use, in or from within
any Restricted Jurisdiction. Accordingly, copies of the Offer Document and any related materials are not being, and must not be, mailed or
otherwise distributed or sent in or into or from any Restricted Jurisdiction or, in their capacities as such, to custodians, trustees, or nominees
holding Shares for persons in Restricted Jurisdictions, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and
trustees) must not distribute or send them in, into or from any Restricted Jurisdiction and doing so will render invalid any relevant purported
acceptance of the Exchange Offer. A holder of Talentum Shares in a Restricted Jurisdiction or a citizen or resident of a Restricted Jurisdiction
(each, an “Ineligible Person”) may not take part in the Exchange Offer or exchange their Talentum Shares to New Shares.
Subject to the specific restrictions described below, if an investor (including, without limitation, its nominees and trustees) located outside
Finland wishes to exchange Talentum Shares to New Shares in the Exchange Offer, the investor must satisfy itself as to full observance of the
applicable laws of any relevant jurisdiction, including obtaining any requisite governmental or other consents, observing any other requisite
formalities and paying any issue, transfer or other taxes due in such territories. The information set out in this section is intended as a general
guide only. If the investor is in any doubt as to whether it is eligible to exchange its Talentum Shares to New Shares in the Exchange Offer,
that investor should consult its professional adviser without delay.
Alma Media reserves the right to reject any acceptance forms in the name of any person who provides an address in a Restricted Jurisdiction
who is unable to represent or warrant that such person is not in a Restricted Jurisdiction and is not an Ineligible Person, who is not acting on a
discretionary basis for such persons, or who appears to Alma Media or its agents to have executed its acceptance form in, or dispatched it
from, a Restricted Jurisdiction. Furthermore, Alma Media reserves the right, with sole and absolute discretion, to treat as invalid any
acceptance form which appears to it to have been executed, effected or dispatched in a manner that may involve a breach or violation of the
laws or regulations of any jurisdiction. However, despite any other provision of the Offer Document, Alma Media reserves the right to permit
a holder of Talentum Shares exchange such shares to New Shares in the Exchange Offer in its absolute discretion is satisfied that the
transaction in question is exempt from or not subject to the laws or regulations giving rise to the restrictions in question.
Applicable exemptions in certain jurisdictions are described further below. In any such case, Alma Media does not accept any liability for any
actions that a holder takes or for any consequences that it may suffer by them accepting a holder of Talentum Shares to exchange its Talentum
Shares to New Shares in the Exchange Offer.
United States
The New Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act or under any of the relevant securities laws of any
state or other jurisdiction of the United States of America and, accordingly, may not be offered or sold in the United States, except pursuant to
an exemption from the U.S. Securities Act or in a transaction not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and in
compliance with any applicable state securities laws of the United States. The New Shares are not being offered in the United States.
European Economic Area
In relation to each member state of the European Economic Area that has implemented the Prospectus Directive (each a “Relevant Member
State”), an offer to the public of the New Shares may not be made in that Relevant Member State (other than in Finland), except that an offer
to the public in that Relevant Member State of any of New Shares may be made at any time under the following exemptions from the
Prospectus Directive, if they have been implemented in that Relevant Member State:

(i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Directive;
(ii) to fewer than 100 or, if the Relevant Member State has implemented the relevant provision of the 2010 PD Amending Directive
(2010/73/EU), 150, natural or legal persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus Directive), as permitted under the
Prospectus Directive, subject to obtaining the prior consent of Alma Media for any such offer; or
(iii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive,
provided that no such offer of the New Shares shall result in a requirement that Alma Media publish a prospectus pursuant to Article 3 of the
Prospectus Directive.
For the purposes of this provision, the expression “offer to the public” in relation to the New Shares in any Relevant Member State means the
communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer of any the New Shares to be offered so as to
enable an investor to decide to purchase any of the securities, as the same may be varied in that Relevant Member State by any measure
implementing the Prospectus Directive in that Relevant Member State.
United Kingdom
The Offer Document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) persons who have
professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (iii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and other
persons to whom it may be lawfully communicated, falling within Article 49(1) of the Order (all such persons together being referred to as
“Relevant Persons”). The New Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire
such New Shares will be engaged in only with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on the Offer
Document or any of its contents.
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Alma Media Oyj (”Alma Media”) on 29.9.2015 julkistanut tekevänsä julkisen vaihtotarjouksen kaikista Talentum
Oyj:n (”Talentum”) liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvo-papereista, jotka eivät ole
Talentumin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa (Vaihtotarjous”).
Vaihtotarjouksessa Alma Media tarjoaa osakevastikkeena 0,25 uutta Alma Median osaketta ja käteisvastikkeena
0,70 euroa kustakin Talentumin osakkeesta. Tarjousaika alkaa 15.10.2015 klo 9.00 ja päättyy 12.11.2015 klo 16.00,
ellei tarjousaikaa jatketa Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Tarjousaika”).
Tarjousasiakirja (Tarjousasiakirja ja listalleottoesite: Alma Media Oyj:n vaihtotarjous kaikista Talentum Oyj:n
liikkeeseenlasketuista osakkeista ja optio-oikeuksista, hyväksytty 14.10.2015) on saatavilla viimeistään 15.10.2015
lähtien Alma Median verkkosivulla osoitteessa almamedia.fi/ostotarjous ja painettuna versiona Alma Median
rekisteröidyssä toimipaikassa Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki. Lisäksi esite on saatavilla arviolta 15.10.2015
lähtien Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa osoitteessa Unioninkatu 30, 00100
Helsinki ja SEB:n verkkosivulla osoitteessa sebgroup.com/prospectuses sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Lisätietoa Vaihtotarjouksesta saatte SEB Operations Helsingin palvelunumerosta 09 131 55 220 arkipäivisin klo 916.00.
Olen tutustunut tarjousasiakirjaan ja hyväksyn Vaihtotarjouksen ehdot. Vakuutan, että minulla on riittävä
sijoituskokemus ja –tietämys ymmärtääkseni Vaihtotarjouksen liittyvät riskit. Olen tietoinen, ettei SEB tämän
toimeksiannon yhteydessä ole velvollinen arvioimaan palvelun tai rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai minulle
soveltuvuutta asiakkaana. Olen tietoinen, että SEB toimii Vaihtotarjouksen järjestäjänä eikä ole antanut minulle
siihen liittyen sijoitusneuvontaa. Lisäksi vakuutan, etten oleskele valtiossa tai alueella, jonka lainsäädäntö asettaa
rajoituksia Vaihtotarjoukseen osallistumiselle, eikä tätä hyväksymislomaketta ole lähetetty tällaisesta valtiosta tai
alueelta. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Australia, Etelä-Afrikka, Hong Kong, Japani, Kanada, Uusi-Seelanti tai
Yhdysvallat.
Valtuutan SEB:n tai määräämänsä Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti vaihtamaan kaikki yllä mainitulla arvoosuustililläni olevat Talentumin osakkeet väliaikaiseksi arvo-osuuslajiksi, myymään edellä mainitut Talentumin
osakkeet Almalle sekä merkitsemään puolestani edellä mainittuja Talentumin osakkeita vastaavan määrän uusia
Alma Median osakkeita, luovuttamaan vastikkeena edellä mainitut Talentumin osakkeet, hyvittämään pankkitiliäni
käteisvastikkeen määrällä ja tekemään tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni Vaihtotarjouksen toteuttamiseksi ja
selvittämiseksi sekä myymään mahdolliset Alma Median osakkeiden murto-osat ja hyvittämään minulle myynnistä
kertyvän osuuden pankkitililleni Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Hyväksyn tätä hyväksymislomaketta ja siihen
liittyviä transaktioita koskevien tietojen luovutuksen SEB:lle, ja että toimeksianto voidaan toteuttaa myös
säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäynnin ulkopuolella.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

1)

Liitteet (esim. kopio virallisesta
henkilöllisyystodistuksesta, kaupparekisteriote, valtakirja Nimenselvennys
2) 3)
jne.)
1)

Edunvalvojan allekirjoitus/allekirjoitukset, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.
Luonnollisen henkilön hyväksyessä Vaihtotarjouksen tulee hyväksymislomakkeeseen liittää kopio voimassaolevasta virallisesta
henkilöllisyystodistuksesta (passi tai ajokortti) ja yhteisön hyväksyessä Vaihtotarjouksen tulee hyväksymislomakkeeseen liittää ajantasainen (3kk)
kaupparekisteriote.
3)
Pantattuja osakkeita voidaan tarjota vain pantinhaltijan kirjallisella suostumuksella.
2)

Vaihtotarjouksen hyväksymismenettely
Vaihtotarjous tulee hyväksyä ehdoitta arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien arvo-osuustilillä olevien Talentumin
osakkeiden osalta. Hyväksynnän antavilla Talentumin osakkeenomistajilla on oltava rahatili Suomessa toimivassa
rahalaitoksessa.
Hyväksyessänne Vaihtotarjouksen, Talentumin osakkeet vaihdetaan vaihtosuhteella 1:1 Talentumin väliaikaiseksi
arvo-osuuslajiksi, joka kirjataan arvo-osuustilillenne. Talentumin väliaikaiset osakkeet vaihdetaan arvoosuusjärjestelmässä uusiksi Alma Median osakkeiksi toteutuspäivänä. Väliaikaisen arvo-osuuslajin osakkeita ei voi
luovuttaa, pantata tai muutoin määrätä ennen niiden vaihtamista uusiksi Alma Median osakkeiksi.
Uudet Alma Median osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille
arviolta Tarjousajan päättymistä seuraavana kuudentena (6.) pankkipäivänä, eli alustavasti 20.11.2015.
Kaupankäynnin uusilla Alma Median osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta
20.11.2015.
Talentumin osakkeiden käteisvastike maksetaan arvo-osuustilin hoitotilille arviolta Tarjousajan päättymistä
seuraavan kuudentena (6.) pankkipäivänä, eli alustavati 20.11.2015 ja varat mahdollisista Alma Median osakkeiden
murto-osien myynnistä vähennettynä myyntikuluilla tilitetään arviolta Tarjousajan päättymistä seuraavana
yhdeksäntenä (9.) pankkipäivänä, eli alustavasti 25.11.2015. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri
rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, käteisvastike ja mahdolliset varat osakkeiden murto-osista maksetaan
osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.
Mikäli olette ostanut lisää Talentumin osakkeita hyväksyttyänne Vaihtotarjouksen, Teidän on erikseen hyväksyttävä
Vaihtotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen hyväksymislomake. Tällaisissa
tapauksissa pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä SEB Operations Helsinkiin.
Alma Media vastaa Vaihtotarjoukseen liittyvästä osakekaupasta mahdollisesti Suomessa
varainsiirtoverosta.
Vaihtotarjouksen hyväksyminen tarjouksen ehtojen mukaisesti ei aiheuta Teille mitään kuluja.

perittävästä

Mikäli haluatte hyväksyä Vaihtotarjouksen, pyydämme Teitä palauttamaan hyväksymislomakkeen liitteineen
asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä kopion virallisesta henkilöllisyystodistuksestanne
oheisessa palautuskuoressa. Yhteisön hyväksyessä Vaihtotarjouksen tulee hyväksymislomakkeeseen liittää
ajantasainen kaupparekisteriote. Olkaa hyvä ja varmistakaa, että hyväksymislomake on perillä viimeistään
12.11.2015 klo 16.00.
Peruutusoikeus
Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty tarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa
ennen Tarjousajan, tai jos Tarjousaikaa on jatkettu, ennen jatketun Tarjousajan päättymistä. Vaihtotarjouksen
hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle,
jolle kyseisiä osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu. SEB perii palvelumaksuna peruutuksen tekemisen
yhteydessä 10 euroa/peruutustapahtuma.

