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Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä 

PPG Finland Oy 
PPG Industries, Inc. 

9.6.2021 

Hakemuksen kohde 

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukainen poikkeuslupa 

 
PPG Finland Oy ("PPG Finland") ja PPG Industries, Inc. ("PPG 
Industries"), (yhdessä "Hakijat"), ovat hakeneet poikkeuslupaa 
arvopaperimarkkinalain (746/2012, "AML") 11 luvun 19 §:n mukaisesta 
tarjousvelvollisuudesta Tikkurila Oyj:n ("Tikkurila") osalta. 
 

Hakemuksen sisältö 

Yhdysvaltalainen PPG Industries, Inc. on tehnyt julkisen ostotarjouksen 
kaikista Tikkurila Oyj:n osakkeista. Ostotarjousaika on päättynyt 
4.6.2021. Ostotarjouksen toteutuskaupat on tarkoitus tehdä 10.6.2021. 
 
PPG Finland Oy on PPG Industries, Inc:n kokonaan välillisesti 
omistama tytäryhtiö, seuraavien kokonaan omistettujen yhtiöiden 
kautta: PPG Industries Securities, LLC (Yhdysvallat), PPG Luxembourg 
Holdings Sarl (Luxembourg), PPG Coatings Singapore Pte. Ltd. 
(Singapore), PPG Luxembourg Finance Sarl (Luxembourg) ja PPG 
Industries Europe Sarl (Sveitsi), joka on PPG Finland Oy:n välitön 
emoyhtiö. 
 
PPG Industries, Inc. suunnittelee ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 
yhtenäistävänsä Tikkurila Oyj:n omistuksen konsernin oikeudelliseen ja 
hallinnolliseen rakenteeseen siten, että Tikkurila Oyj tulisi Suomeen 
rekisteröidyn konserniyhtiön PPG Finland Oy:n omistukseen.  
 
Mahdollinen järjestely tehtäisiin osakekauppana, jolla PPG Industries, 
Inc. myisi omistamansa Tikkurila Oyj:n osakkeet PPG Finland Oy:lle 
samaan 34 euron osakekohtaiseen hintaan, millä PPG Industries, Inc. 
on tehnyt julkisen ostotarjouksen. Mahdollinen järjestely olisi tarkoitus 
toteuttaa 10.6.2021, eli heti kun ostotarjouksen toteutuskaupat on tehty. 
Tällä hetkellä PPG Finland Oy ei omista Tikkurila Oyj:n osakkeita, mutta 
voi hankkia niitä ennen suunniteltua järjestelyä enintään 34 euron 
hintaan. 
 
Hakijat pyytävät täten arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaista 
poikkeuslupaa sille, että jos järjestely toteutuu niiden ei tarvitsisi tehdä 
arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n pakollista ostotarjousta Tikkuri-
la Oyj:n osakkeista, jos PPG Finland Oy:n ääniosuus kasvaa yli 30 pro-
sentin tai yli 50 prosentin Tikkurila Oyj:n osakkeiden äänimäärästä. 
Lupa pyydetään pysyvänä ja ilman uusia osakehankintoja koskevaa 
rajoitusehtoa ja ehdollisena sille, että suunniteltu järjestely toteutuu. 
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Hakemuksen kohteena oleva osakemäärä 
 
Hakemus koskee kaikkia Tikkurila Oyj:n osakkeita eli 44.108.252 
osaketta.  
 
Näistä olisi tarkoitus siirtää konsernin sisäisesti ostotarjouksen tuloksen 
mukaan 42.823.852 osaketta eli noin 97,1 % kaikista Tikkurila Oyj:n 
osakkeista.  
 
Tämän lisäksi Hakijat pyytävät lupaa sille, että PPG Finland Oy voisi 
hankkia loput osakkeet joko vapaaehtoisin kaupoin, pörssistä tai 
osakkeiden pakkolunastuksen kautta ilman velvollisuutta tehdä 
pakollista ostotarjousta. Olisi myös vähemmistöosakkaiden etujen 
mukaista, että PPG Finland Oy voisi hankkia osakkeita myös 
vapaaehtoisin kaupoin. 
 
Sijoittajien informointi 
 
Sijoittajia on asiasta informoitu seuraavasti. 
 
Täydennysasiakirjalla 16.4.2021 tarjousasiakirjaa on muutettu 
seuraavasti s. 2:  
 
”Kohdan 1.5 (”Tarjouksentekijän Osakkeita koskevat 
tulevaisuudensuunnitelmat”) kolmas kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti (muutokset lihavoitu): 
 

Mikäli Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen 
Tarjouksentekijän konsernin omistusosuus ylittää 
yhdeksänkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja niiden 
tuottamista äänistä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 
mukaisesti laskettuna, Tarjouksentekijän tai sen 
konserniyhtiön tarkoituksena on aloittaa Osakeyhtiölain 
mukainen pakollinen lunastusmenettely niin pian kuin 
käytännössä on mahdollista. Pakollista 
lunastusmenettelyä koskevat tarkemmat määräykset 
eritellään Osakeyhtiölaissa.” 

 
Näin ollen sijoittajille on tarjousasiakirjassa kerrottu, että osakeyhtiölain 
mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastuksen tekijänä voi olla myös 
konserniyhtiö. 
 
PPG:n tiedote 21.5.2021: 
 

”Mahdollinen osakesiirto 
 
PPG aikoo siirtää kaikki omistamansa ja hankkimansa 
Osakkeet kokonaan välillisesti omistamalleen tytäryhtiölle 
PPG Finland Oy:lle Ostotarjouksen toteuttamisen 
yhteydessä. Siirto on tarkoitus toteuttaa pian 
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ensimmäisten Ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen, 
arviolta 10.6.2021.” 
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bebe0c908a09
a5ecc1720f1cbbc8e1357&lang=fi)  

 
Tikkurilan pörssitiedote 21.5.2021:  
 

”PPG aikoo siirtää kaikki omistamansa ja hankkimansa 
Osakkeet kokonaan välillisesti omistamalleen tytäryhtiölle 
PPG Finland Oy:lle Ostotarjouksen toteuttamisen 
yhteydessä. Siirto on tarkoitus toteuttaa pian 
ensimmäisten Ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen, 
arviolta 10.6.2021.” 
(https://www.tikkurilagroup.com/fi/julkaisu/ppg-industries-
inc-saanut-kaikki-tarvittavat-viranomaishyvaksynnat-
ostotarjouksen) 

 
PPG:n tiedote 9.6.2021:  
 

”Tarjouksentekijä aikoo siirtää kaikki omistamansa ja 
Ostotarjouksessa hankkimansa Osakkeet välillisesti 
kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle PPG Finland Oy:lle 
Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä. 
Tarjouksentekijän tällä hetkellä omistamien ja 
Ostotarjouksessa hankkimien Osakkeiden siirto on 
tarkoitus toteuttaa pian Ostotarjouksen kauppojen 
toteuttamisen jälkeen, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 
10.6.2021.” 
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b0d7422d5658
5787f612d442358b68f56&lang=fi) 

 
Tikkurilan tiedote 9.6.2021: 
 

”Tarjouksentekijä aikoo siirtää kaikki omistamansa ja 
Ostotarjouksessa hankkimansa Osakkeet välillisesti 
kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle PPG Finland Oy:lle 
Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä. 
Tarjouksentekijän tällä hetkellä omistamien ja 
Ostotarjouksessa hankkimien Osakkeiden siirto on 
tarkoitus toteuttaa pian Ostotarjouksen kauppojen 
toteuttamisen jälkeen, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 
10.6.2021.” (https://www.tikkurilagroup.com/fi/julkaisu/ppg-
industries-incn-omistus-tulee-nousemaan-lopullisen-
tuloksen-perusteella-971)  

 
Hakemuksen kohteena olevasta osakesiirrosta on siis tiedotettu nimen-
omaisesti pörssitiedotteella. 
 
Siten Hakijat katsovat sijoittajille kerrotun selvästi sekä tulevasta 
siirrosta että osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden 
lunastuksen tekijästä. 
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Sijoittajien asema ja hakemuksen perustelut  
 
Poikkeuslupa ei Hakijoiden käsityksen mukaan vaaranna Tikkurila Oyj:n 
muiden osakkaiden asemaa, koska kyse on konsernin sisäisestä 
järjestelystä eikä tarjousvelvollisuuden rajan ylittävä ääniosuus 
tosiasiallisesti siirry, koska viimekäteinen määräysvalta ei muutu 
siirrettäessä omistus samaan määräysvaltapiiriin kuuluvaan yhteisöön. 
Finanssivalvonnan määräyksen ja ohjeen Julkinen ostotarjous ja 
tarjousvelvollisuus 9/2013 kappaleen 6.4. kohdan (20) a alakohdan 
mukaan erityinen syy tarjousvelvollisuudesta myönnettävään 
poikkeukseen voi olla ainakin se, että tarjousvelvollisuuden rajan 
ylittävä ääniosuus ei tosiasiallisesti siirry, kuten siirrettäessä omistus 
samaan määräysvaltapiiriin kuuluvaan yhteisöön. Hakijat katsovat 
käsillä olevan tämän kohdan mukainen erityinen syy. 
 
Sijoittajia on asianmukaisesti informoitu asiasta etukäteen. 
 
Koska osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkaiden 
lunastusoikeuden raja tulee ylittymään, osakkaat pääsevät joka 
tapauksessa luopumaan osakkeistaan vähintään samalla hinnalla kuin 
millä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen ostotarjous olisi 
tehtävä. Järjestelyn toteutuessa PPG Finland Oy toteuttaa 
osakeyhtiölain mukaisen lunastuksen viipymättä. 
 
Poikkeus ei olisi vastoin arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2–4 §:n yleisiä 
säännöksiä eikä 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä ostotarjousdirektiivin 3 artiklan 
yleisiä periaatteita. 

Finanssivalvonnan päätös poikkeusluvasta 

Finanssivalvonta on käsitellyt hakemuksen AML:n 11 luvun 26 §:n 
nojalla. AML:n 11 luvun 26 §:n mukaan Finanssivalvonta voi erityisestä 
syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa tarjousvelvollisuudesta 
edellyttäen, ettei poikkeus ole vastoin AML:n 1 luvun 2–4 §:n yleisiä 
säännöksiä eikä AML:n 11 luvun 7 ja 8 §:n eikä ostotarjousdirektiivin 3 
artiklan yleisiä periaatteita. Tarkempia määräyksiä 
tarjousvelvollisuudesta myönnettävien poikkeusten perusteista on 
annettu Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 luvussa 6.4. 

Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 mukaan erityinen syy 
tarjousvelvollisuudesta myönnettävään poikkeukseen voi olla ainakin 
se, että tarjousvelvollisuuden rajan ylittävä ääniosuus ei tosiasiallisesti 
siirry, kuten siirrettäessä omistus samaan määräysvaltapiiriin kuuluvaan 
yhteisöön tai säätiöön. 

Finanssivalvonta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä 
Tikkurilan osakkeisiin liittyvä määräysvalta ei tosiasiallisesti siirry. 
Hakijoiden yhteenlaskettu ääniosuus Tikkurilan osakkeiden 
äänimäärästä ei muutu Tikkurilan osakkeiden siirtyessä PPG 
Industriesilta PPG Finlandille.  
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Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kyseessä on sellainen AML:n 
11 luvun 26 §:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella 
poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta voidaan myöntää. 
Finanssivalvonta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei 
kokonaisuutena arvioiden olennaisesti vaaranna yhtiön muiden 
osakkeenomistajien asemaa. 

Edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää Hakijoille 
poikkeusluvan Tikkurilan osakkeita koskevasta tarjousvelvollisuudesta 
hakemuksen mukaisena.  

Hakijoiden on järjestelyn julkistamisen yhteydessä julkistettava ja 
toimitettava tiedoksi Tikkurilalle tieto myönnetystä poikkeusluvasta. 
 
FINANSSIVALVONTA 
Sähköisesti allekirjoitettu. 
 
 
 
 
Armi Taipale Merja Elo 
osastopäällikkö markkinavalvoja 
 
 
 

Lisätietoja antaa Rickard Sandell, puh. 09 183 5353  
 

Maksu Poikkeuslupa: 4000 euroa 
Yleistiedoksianto: ilmoituskulut 
 

Liitteet Valitusoikeus 
Maksua koskeva muutoksenhaku 
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Liite päätökseen 

Valitusosoitus 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 

valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu 

tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä 

viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 

jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi 

saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi 

kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.  

 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta, 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi, 

3.  vaatimusten perustelut, 

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 

 

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, 

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä 
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4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja, 

yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen 

toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi 

kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen 

toimivaltaa tai sen laajuutta. 

 

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse 

maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä 

käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka 

valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on 

saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on 

ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.  

 

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. 

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä 

 

Yhteystiedot 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

Puhelinvaihde:  029 56 42000 

Faksi:  029 56 42079 

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Maksua koskeva muutoksenhaku 
 
Oikaisun vaatiminen maksun määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta 

 

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on 

tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Finanssivalvonnalta kuuden kuukauden 

kuluessa maksun määräämisestä. 

 

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 
 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta 

Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu 

tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa 

postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä 

viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 

jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi 

saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle 

(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi 

kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.  

 

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. 

 

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta, 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi, 

3. vaatimusten perustelut, 

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 

käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 

ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
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Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, 

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä 

4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja, 

yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen 

toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi 

kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen 

toimivaltaa tai sen laajuutta. 

 

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse 

maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä 

käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 

asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka 

valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on 

saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on 

ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden 

vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.  

 

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain 

(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa. 

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 

Yhteystiedot 

 

Helsingin hallinto-oikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

 

Puhelinvaihde:  029 56 42000 

Faksi:  029 56 42079 

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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