DATASKYDDSBESKRIVNING
Frivilligt offentligt uppköpserbjudande av Spa Holdings 3 Oy avseende samtliga utgivna och
utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj
Denna dataskyddsbeskrivning omfattar behandling av personuppgifter för flera personuppgiftsansvariga
(såsom identifierats nedan). Vänligen observera att de personuppgiftsansvarigas behandling av
personuppgifter är sammanförda till denna dataskyddsbeskrivning enbart för att främja transparens,
följdriktighet och tillgänglighet av informationen om behandling av personuppgifter med hänsyn till
Uppköpserbjudandet (såsom definierats nedan). För tydlighetens skull upprättar eller accepterar
personuppgiftsansvariga inte gemensamt ansvar genom att tillhandahålla information om deras behandling
av personuppgifter i ett tekniskt kombinerat format.
Uppdaterad den 31 december 2020
1. Personuppgiftsansvariga

Följande företag, var och en separat, ska agera som
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de får i enlighet med
Uppköpserbjudandet (såsom definierats nedan), där sådana
personuppgifter behandlas för deras ändamål (såsom beskrivs nedan):
A. Spa Holdings 3 Oy
c/o Roschier Asianajotoimisto Oy
Kaserngatan 21 A
00130 Helsingfors, Finland
FO-nummer: 3156762-4
B. Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l.
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Luxemburg
FO-nummer: B247.389
C. Ahlstrom Invest B.V.
Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden, Nederländerna
FO-nummer: 59596171
D. Viknum AB
Sveavägen 21
111 34 Stockholm, Sverige
FO-nummer: 556970-1203
E. Belgrano Inversiones Oy
Unionsgatan 7 B 15
00130 Helsingfors, Finland
FO-nummer: 0758055-4

2. Kontaktpersoner

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

mattias.arnelund@nidoco.se
Sveavägen 21
111 34 Stockholm, Sverige

E. Belgrano Inversiones Oy
Alexander Ehrnrooth
alexander.ehrnrooth@virala.fi
Unioninkatu 7 B 15
00130 Helsingfors, Finland
3. Ändamålet och den
rättsliga grunden för
behandlingen av
personuppgifter

Spa Holdings 3 Oy
Spa Holdings 3 Oy har erbjudit sig att genom ett frivilligt kontant
offentligt uppköpserbjudande erbjuda samtliga utgivna och utestående
aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö
eller något av dess dotterbolag (“Uppköpserbjudandet”). Det är
nödvändigt för Spa Holdings 3 Oy att behandla personuppgifter om
aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö för att (i) köpa aktierna (såsom
definierats i Erbjudandehandlingen), om en aktieägare önskar acceptera
Uppköpserbjudandet, (ii) fullfölja dess rättsliga förpliktelser med
anknytning till Uppköpserbjudandet, och (iii) driva, planera och övervaka
sin verksamhet, som påverkas av processen för Uppköpserbjudandet,
samt
informera
aktieägarna
i
Ahstrom-Munksjö
om
Uppköpserbjudandet.
Behandlingen av personuppgifterna för Spa Holdings 3 Oy, såsom
beskrivits ovan, sker på grundval av dess nödvändighet för (i) fullgörande
av ett kontrakt med aktieägaren som följd av godkännandet av
Uppköpserbjudandet, (ii) fullföljandet av rättsliga förpliktelser som Spa
Holdings 3 Oy är föremål för, eller (iii) för att tillgodose de berättigade
intressena hos Spa Holdings 3 Oy i samband med Uppköpserbjudandet
och dess verksamhet.
Medlemmar till konsortiet
Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l., Ahlstrom Invest B.V., Viknum AB och
Belgrano Inversiones Oy bildar ett konsortium för Uppköpserbjudandets
ändamål.
I förhållande till Uppköpserbjudandet, behandlar konsortiets
medlemmar personuppgifter om aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö, som
deltar i Uppköpserbjudandet, för att (i) hantera sina rättsliga skyldigheter
eller (ii) avtalsenliga skyldigheter, enligt vad som åläggs eller vad som
binder varje medlem av konsortiet, vilket följer av godkännandet av
Uppköpserbjudandet.
Behandlingen av personuppgifter i syfte för varje medlem av konsortiet,
såsom beskrivits ovan, sker på grundval av dess nödvändighet för (i)
fullföljandet av en rättslig förpliktelse som respektive medlem av
konsortiet är föremål för, eller (ii) för att tillgodose de berättigade
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intressena som varje medlem av konsortiet har som en indirekt ägare av
Spa Holdings 3 Oy.
För tydlighetens skull ska varje medlem i konsortiet agera som en
oberoende registeransvarig för ändamål som härrör från deras skilda
juridiska och avtalsenliga skyldigheter.
4. De personuppgifter som
ska behandlas

Endast sådana personuppgifter om aktieägarna behandlas av varje
registeransvarig som är nödvändiga för respektive registeransvariges
ändamål, såsom framlagts ovan. De personuppgifter som behandlas
inkluderar namn och kontaktuppgifter, antalet aktier och detaljer om
godkännandet av Uppköpserbjudandet.

5. Lagringsperiod för
personuppgifterna

Spa Holdings 3 Oy och varje medlem i konsortiet lagrar
personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla sina
respektive rättsliga och avtalsenliga skyldigheter i samband med
Uppköpserbjudandet. Om behandling av personuppgifter är nödvändigt
efter
att
sådana
skyldigheter
har
upphört
för
den
personuppgiftsansvariges berättigade intressen (såsom beskrivits ovan),
ska nödvändigheten regelbundet utvärderas som en del av respektive
registeransvariges interna kontrollåtgärder.

6. Regelbundna
informationskällor

Nordea Bank Abp agerar som arrangör utanför USA i förhållande till
Uppköpserbjudandet, vilket innebär att den utför vissa administrativa
tjänster som har att göra med Uppköpserbjudandet, vilket omfattar
insamlingen
av
aktieägarnas
godkännanden
och
relaterade
personuppgifter. Personuppgifterna tas emot från aktieägaren själv eller
hans/hennes representant eller från Nordea.

7. Mottagarna av
personuppgifterna

Personuppgifterna lämnas inte regelbundet ut till tredje part. Spa
Holdings 3 Oy och medlemmarna i konsortiet kan dock använda en extern
tjänsteleverantör för att hjälpa bearbeta uppgifterna.
Kraven i tillämplig lagstiftning kan under vissa omständigheter också
kräva att personuppgifter lämnas ut till myndigheterna.

8. Överföring av uppgifter
utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES, förutom i enlighet
med handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.
Skulle den specifika perioden i handels- och samarbetsavtalet för
överföring
av
personuppgifter
upphöra,
kommer
de
personuppgiftsansvariga att vidta tillräckliga skyddsåtgärder.

9. Den registrerades
rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om huruvida hans/hennes
personuppgifter behandlas och ifall uppgifter behandlas, har han/hon rätt
att få tillgång till sina uppgifter. Den registrerade har också rätt att begära
att uppgifterna rättas eller raderas, invända mot behandlingen eller
begära att behandlingen begränsas inom de begränsningar som anges i
och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Den registrerade kan
under vissa omständigheter också ha rätt till dataportabilitet.
Begäran angående utövandet av rättigheterna ska göras till respektive
personuppgiftsansvariges kontaktperson. Vänligen se kontaktuppgifterna
för kontaktpersonen ovan.
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Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet angående behandlingen av personuppgifterna, om
han/hon är missnöjd med hur hans/hennes personuppgifter behandlas.
Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen.
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