
 

Keskisuomalainen Oyj hankkii omia osakkeitaan ja kasvattaa omistustaan Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä; osana 
järjestelyä osapuolet ovat sopineet Keskisuomalaisen K-osakkeita koskevan lunastusriidan ratkaisemisesta 
 
Keskisuomalainen Oyj, Sisäpiiritieto, 16.12.2019 klo 19.15 
 
Keskisuomalainen Oyj (”Keskisuomalainen” tai ”Yhtiö”) ja Kalevi Takalan kuolinpesä, Lea Takalan kuolinpesä, 
Herttaässä Oy, Herttakuutonen Oy, Secfin Oy sekä Lea Takalan testamentinsaajat (yhdessä ”Myyjät”) ovat tänään 
sopineet osakekaupasta, jossa Keskisuomalainen ostaa kaikki Myyjien omistamat Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymä 
Oyj:n osakkeet. 
 
Kaupan kohteena on yhteensä 445 059 Keskisuomalaisen A-osaketta, 223 315 Keskisuomalaisen K-osaketta, 44 
268 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-osaketta ja 586 854 Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osaketta. Kauppahinta on 13,40 euroa kultakin 
Keskisuomalaisen A-osakkeelta, 15,00 euroa kultakin Keskisuomalaisen K-osakkeelta, 4,30 euroa kultakin Ilkka-
Yhtymä Oyj:n I-osakkeelta ja 4,11 euroa kultakin Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osakkeelta, kokonaiskauppahinnan ollessa 
yhteensä n. 11,9 miljoonaa euroa. Kauppahinta rahoitetaan olemassa olevin kassavaroin ja se maksetaan 
kokonaisuudessaan käteisellä kaupan täytäntöönpanon yhteydessä. 
 
Kaupan toteuttamisen myötä Keskisuomalaisen omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä kasvaa 8,63%:iin ja ääniosuus n. 
2,89%:iin. Keskisuomalaisen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä tulee välittömästi kaupan toteuttamisen 
jälkeen olemaan n. 6,47% kaikista osakkeista. Kaupan ehtona on lisäksi sovittu Keskisuomalaisen ja tiettyjen Myyjien 
välisen kahtatoista K-osaketta koskeneen lunastusriidan sovinnollisesta ratkaisemisesta, ja Yhtiötä vastaan asiassa 
nostettu kanne on tänään peruutettu. 
 
Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kommentoi kauppaa seuraavasti: ”Keskisuomalainen Oyj 
on vahva ja kasvuhakuinen toimija suomalaisessa mediakentässä. Näillä osakekaupoilla pyrimme entisestään 
vahvistamaan yhtiön kykyä operoida ja hakea kasvua. Yhtiön vahva tuloksentekokyky ja tase mahdollistavat tehdyt 
kaupat.” 
 
Kauppa tukee Keskisuomalaisen kasvustrategian toteuttamista ja vahvistaa Yhtiön asemaa suomalaisessa 
mediakentässä. Kauppa mahdollistaa Keskisuomalaisen strategisen omistuksen kasvattamisen Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä 
sekä vireillä olleen lunastusriidan ja Yhtiön ja Myyjien välisten muiden Yhtiön kehittämiseen liittyvien näkemyserojen 
ratkaisemisen Yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia hyödyttävällä tavalla. Kaupan myötä Yhtiön haltuun tulee 
merkittävä määrä omia osakkeita, joita voidaan käyttää Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja omistaja-arvon 
kasvattamiseen tähtäävissä järjestelyissä. 
 
Kaupan kohteena olevista pörssilistatuista osakkeista maksettava osakekohtainen kauppahinta sisältää preemion, 
joka on Keskisuomalaisen A-osakkeiden osalta n. 21,3% verrattuna osakkeen päätöskurssiin 13.12.2019 ja n. 29,8% 
verrattuna osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin järjestelyn julkistamista välittömästi 
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana (Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-osakkeiden osalta vastaavasti n. 13,2% ja n. 10,8%, ja 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osakkeiden osalta vastaavasti n. 17,4% ja n. 14,8%). Kaupan kohteena olevista osakkeista 
maksettava kauppahinta perustuu kaupan osapuolten välisissä kaupallisissa neuvotteluissa sovittuun arvostustasoon 
huomioiden kokonaisjärjestelyn tarkoituksena oleva lunastusriidan ja muiden Yhtiön ja Myyjien välisten Yhtiön 
kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaiseminen, ja huomioiden lisäksi muut kokonaisjärjestelyllä tavoiteltavat 
hyödyt Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille, sekä Keskisuomalaisen erilajisten osakkeiden väliset äänivaltaerot. 
 
Kaupan toteuttamiseksi Keskisuomalaisen hallitus on päättänyt kaupan kohteena olevien Yhtiön omien A- ja K-
osakkeiden suunnatusta hankkimisesta varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 myöntämään valtuutuksen nojalla. 
Kaupan toteutuminen edellyttää Keskisuomalaisen tiettyjä K-osakkeita koskevan lunastusmenettelyn loppuun 
saattamista Yhtiön ja Myyjien välillä sovitun mukaisesti, ja kaupan arvioidaan toteutuvan 31.12.2019 mennessä. 
 
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj, puh. +358 (0)50 688 33 
https://www.keskisuomalainen.com 
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