TIETOSUOJASELOSTE
Spa Holdings 3 Oy:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Ahlstrom-Munksjö Oyj:n
liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista
Tämä tietosuojaseloste kattaa usean rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn (kuten alla on kuvattu).
Huomioithan, että rekisterinpitäjien käsittelytoimet on koottu tähän tietosuojaselosteeseen ainoastaan
henkilötietojen käsittelyä koskevien tietojen avoimuuden, johdonmukaisuuden ja saatavuuden edistämiseksi.
Ostotarjouksen yhteydessä (kuten alla on määritelty). Selvyyden vuoksi todettakoon, että rekisterinpitäjille ei
muodostu eivätkä rekisterinpitäjät hyväksy yhteisvastuita toimittamalla tietoja henkilötietojen käsittelystä
teknisesti yhdistetyssä muodossa.
Päivitetty 31. joulukuuta 2020
1. Rekisterinpitäjät

Seuraavat yhtiöt, kukin erikseen, toimivat Ostotarjouksen yhteydessä
vastaanottamiensa henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä (kuten alla on
kuvattu), kun henkilötietoja käsitellään heidän tarkoituksiinsa (kuten alla on
kuvattu).
A. Spa Holdings 3 Oy
c/o Roschier Asianajotoimisto Oy
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki, Suomi
Y-tunnus: 3156762-4
B. Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l.
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Luxemburg
Y-tunnus: B247.389
C. Ahlstrom Invest B.V.
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden, Alankomaat
Y-tunnus: 59596171
D. Viknum AB
Sveavägen 21
111 34 Tukholma, Ruotsi
Y-tunnus: 556970-1203
E. Belgrano Inversiones Oy
Unioninkatu 7 B 15
00130 Helsinki, Suomi
Y-tunnus: 0758055-4

2. Yhteyshenkilöt

A. Spa Holdings 3 Oy
Roschier Asianajotoimisto Oy, Katri Piiparinen
katri.piiparinen@roschier.com
Kasarmikatu 21 A
00130 Helsinki, Suomi
B. Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l.
Marie-Catherine Brunner
mbrunner@baincapital.lu
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Luxemburg
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C. Ahlstrom Invest B.V.
Albert van der Zee
albert.van.der.zee@ahlstromcapital.com
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden, Alankomaat
D. Viknum AB
Mattias Arnelund

mattias.arnelund@nidoco.se
Sveavägen 21
111 34 Tukholma, Ruotsi

E. Belgrano Inversiones Oy
Alexander Ehrnrooth
alexander.ehrnrooth@virala.fi
Unioninkatu 7 B 15
00130 Helsinki, Suomi
3. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Spa Holdings 3 Oy
Spa Holdings 3 Oy on tarjoutunut hankkimaan vapaaehtoisella julkisella
käteisostotarjouksella kaikki Ahlstrom-Munksjö Oyj:n liikkeeseen lasketut ja
ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Ahlstrom-Munksjö Oyj:n tai sen
tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Spa Holdings 3 Oy:n on
välttämätöntä käsitellä Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien
henkilötietoja (i) ostaakseen Osakkeet (kuten Tarjousasiakirjassa on
määritelty), mikäli osakkeenomistaja haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, (ii)
noudattaakseen Ostotarjoukseen liittyviä lakisääteisiä velvoitteitaan ja (iii)
harjoittaakseen, suunnitellakseen ja seuratakseen liiketoimintaansa, johon
ostotarjousprosessi vaikuttaa, sekä tiedottaakseen Ahlstrom-Munksjön
osakkeenomistajia Ostotarjouksesta.
Henkilötietojen käsittely Spa Holdings 3 Oy:n yllä kuvattuihin tarkoituksiin
tehdään sen tarpeellisuuden perusteella: (i) sopimuksen täytäntöön
panemiseksi osakkeenomistajan kanssa Ostotarjouksen hyväksymisen
johdosta, (ii) Spa Holdings 3 Oy:n lakisääteisten velvoitteiden
noudattamiseksi, tai (iii) Spa Holdings 3 Oy:n oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi Ostotarjouksen yhteydessä sekä sen liiketoiminnan
tarkoituksiin.
Konsortion osapuolet
Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l., Ahlstrom Invest B.V., Viknum AB ja Belgrano
Inversiones Oy muodostavat Ostotarjousta varten konsortion.
Ostotarjouksen yhteydessä konsortion osapuolet käsittelevät sellaisten
Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajien henkilötietoja, jotka
osallistuvat
Ostotarjoukseen,
(i)
huolehtiakseen
lakisääteisistä
velvoitteistaan tai (ii) sopimuksellisista velvoitteistaan, jotka on asetettu tai
muutoin sitovat kutakin konsortion osapuolta ja jotka perustuvat
Ostotarjouksen hyväksymiseen.
Henkilötietojen käsittely kunkin konsortion osapuolen yllä kuvattuihin
tarkoituksiin tehdään sen tarpeellisuuden perusteella: (i) kyseessä olevan
konsortion osapuolen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai (ii)
kunkin konsortion osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi Spa
Holdings 3 Oy:n epäsuorana omistajana.
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Selvyyden vuoksi todettakoon, että kukin konsortion osapuoli toimii
itsenäisenä rekisterinpitäjänä tarkoituksiin, jotka perustuvat heidän erillisiin
oikeudellisiin ja sopimuksellisiin vastuisiinsa.
4. Käsiteltävät
henkilötiedot

Kukin rekisterinpitäjä käsittelee vain sellaisia osakkeenomistajan
henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä mainittuja kunkin rekisterinpitäjän
tarkoituksia varten. Näitä ovat nimi ja yhteystiedot, osakemäärät ja tieto
Ostotarjouksen hyväksymisestä.

5. Henkilötietojen
säilytysaika

Spa Holdings 3 Oy ja kukin konsortion osapuoli säilyttää henkilötietoja niin
kauan kuin on tarpeen Ostotarjoukseen liittyvien lakisääteisten ja
sopimuksellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Jos henkilötietojen käsittely on
tarpeen mainittujen velvoitteiden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän (yllä
kuvatun) oikeutetun edun perusteella, henkilötietojen käsittelyn
tarpeellisuus tulee arvioida säännöllisesti osana kyseessä olevan
rekisterinpitäjän sisäistä valvontaa.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Nordea Bank Abp toimii Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltojen
ulkopuolella, mikä tarkoittaa, että se suorittaa tiettyjä hallinnollisia palveluja
Ostotarjoukseen liittyen, kuten osakkeenomistajien toimittamien
hyväksyntöjen sekä näihin liittyvien henkilötietojen keräämisen.
Henkilötietoja saadaan osakkeenomistajalta itseltään, tämän asiamieheltä
tai Nordealta.

7. Henkilötietojen
vastaanottajat

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Spa
Holdings 3 Oy sekä konsortion osapuolet voivat kuitenkin käyttää
ulkopuolista palveluntarjoajaa apuna tietojen käsittelyssä.
Sovellettavan lain vaatimukset voivat myös tietyissä tilanteissa edellyttää
henkilötietojen luovuttamista viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n
tai ETA-alueen
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle, muutoin kuin Euroopan
unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin
yhdistyneen
kuningaskunnan
välisen
kauppaja
yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Mikäli kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukainen määrätty aika
henkilötietojen siirtämiselle umpeutuu, tulevat rekisterinpitäjät soveltamaan
riittäviä suojamekanismeja.

9. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan ja mikäli tietoja käsitellään, hänellä on oikeus saada pääsy
itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista, vastustaa tietojen käsittelyä taikka pyytää
tietojen käsittelyn rajoittamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön
rajoissa ja mukaisesti. Rekisteröidyllä voi myös tietyissä olosuhteissa olla
oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen.
Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää tässä
tietosuojaselosteessa mainitulle, kulloinkin kyseessä olevan rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Kunkin yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät yltä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle hänen
tietojensa käsittelystä, mikäli hänellä on siihen liittyen huomautettavaa.
Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.
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