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Tietoja Tarjousmuistiosta 

Tämä asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY/ (arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta, jäljempänä "Esitedirektiivi") eikä 
arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”) mukainen 
tarjousesite. Lounet Oy (“Lounet” tai ”Yhtiö” ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa "Konserni”) on 
osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukainen yksityinen osakeyhtiö, 
jonka osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, minkä johdosta tässä 
tarjousmuistiossa ("Tarjousmuistio") kuvattu ostotarjous (“Ostotarjous”) ei ole 
Arvopaperimarkkinalain 6. luvun mukainen julkinen ostotarjous, eikä Rahoitustarkastus ole siten 
tarkastanut tai hyväksynyt tätä Tarjousmuistiota. Yhtiön entinen toiminimi oli Lounais-Suomen 
Puhelin Oy 30.12.2002 saakka ja tätä ennen Paimion Puhelin Oy 30.12.1990 saakka. Yhtiö ei ole 
tehnyt päätöksiä muuttumisesta julkiseksi osakeyhtiöksi tai osakkeidensa saattamisesta julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi.  

Tarjousmuistio on laadittu ainoastaan Yhtiön osakkeenomistajien informaatioksi tämän 
Tarjousmuistion mukaiseen Ostotarjoukseen liittyen. Elisa Oyj (”Tarjouksentekijä” tai ”Elisa") 
vastaa tähän Tarjousmuistioon sisältyvistä tiedoista. Lounetia koskevat tiedot perustuvat Yhtiön 
virallisiin tilinpäätöksiin, osakerekisteriin ja Yhtiöltä saatuun muuhun julkiseen materiaaliin. 
Tarjouksentekijä ei kuitenkaan vastaa millään tavalla Lounetia koskevista tiedoista lukuun 
ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä tässä Tarjousmuistiossa. Tarjousmuistion 
tarkoituksena ei ole esittää täydellisiä tietoja Yhtiöstä tai Tarjouksentekijästä eikä se siten 
välttämättä sisällä kaikkia Lounetin osakkeenomistajan mahdollisesti haluamia tietoja. 

OKO Corporate Finance Oy (”Järjestäjä”), joka toimii Ostotarjouksen järjestäjänä ja 
Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana, on OKO Pankki Oyj:n tytäryhtiö ja 
Rahoitustarkastuksen valvoma sijoituspalveluyritys.  

Tarjouksentekijällä ja Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa osakkeenomistajien käyttöön 
muuta kuin Ostotarjoukseen liittyvää tietoa Yhtiöstä ja Tarjouksentekijästä. Tarjouksentekijä ja 
Järjestäjä eivät takaa, että tässä Tarjousmuistiossa annetut tiedot pitävät paikkansa tämän 
Tarjousmuistion päivämäärän jälkeen, eikä Tarjouksentekijällä ja Järjestäjällä ole velvollisuutta 
päivittää tämän Tarjousmuistion tietoja. Tämän Tarjousmuistion mukaiseen Ostotarjoukseen 
sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Ostotarjousta koskevat riidat, ellei niistä voida sopia, 
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Järjestäjä ei takaa suoraan tai välillisesti tämän Tarjousmuistion sisältämien tietojen oikeellisuutta 
tai täydellisyyttä, eikä mitään tässä Tarjousmuistiossa esitettyä saa pitää Järjestäjän antamana 
lupauksena tai esityksenä. 

Ostotarjousta ei tehdä tai esitetä tahoille, joiden osallistuminen edellyttäisi ylimääräistä 
tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan. 
Tätä Tarjousmuistiota ei saa jakaa sellaisessa maassa, jossa jakelu tai Ostotarjous edellyttäisi 
edellisessä lauseessa eriteltyjä toimia tai jossa ne ovat kyseisen maan säännösten vastaisia. 
Mikäli tässä tarkoitettua jakelua kuitenkin tapahtuu, mahdolliset hyväksymiset kyseisistä maista 
voidaan jättää huomioimatta. 
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Ostotarjouksen ostopaikkoina toimivat OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Helsingin OP 
Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit, Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Sampo 
Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum Yksityispankin konttorit ("Ostopaikat"). 

Tämä Tarjousmuistio on saatavissa seuraavista paikoista:  
• Elisan pääkonttori, Kutomotie 18, 00380 Helsinki 
• Lounetin pääkonttori, Brahenkatu 20, 20100 Turku 
• OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n 

arvopaperikonttorit 
• Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit 
• Sampo Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum Yksityispankin konttorit 
• www.elisa.fi/ir
• www.lounet.fi/ostotarjous
• www.op.fi/saastosijoitus, josta aukeaa linkki Ostotarjous –sivuille

Eräitä Tarjousmuistiossa käytettyjä määritelmiä 

Lounet   Lounet Oy 
Konserni Lounet-konserni muodostuu emoyhtiö Lounet Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä 

Lounet Oy Call Centeristä, Kiinteistö Oy Paimion Puhelimenkulmasta 
sekä Kiinteistö Oy Brahenkartanosta 

Elisa Elisa Oyj 
Elisa-konserni Elisa-konserni muodostuu emoyhtiö Elisa Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä 
Ostopaikat Ostotarjouksen ostopaikkoina toimivat pankkien konttorit, ks. tarkemmin 

sivulta 5 
Tarjousaika 21.6.2006 klo 9.30 alkaen ja päättyen 18.8.2006 klo 16.30 sekä 

mahdollinen myöhemmin päätettävä tarjousajan jatkoaika. Ostotarjousta 
voidaan jatkaa yksi tai useampi kerta 

Tarjoushinta  Tarjoushinta on 1 310 euroa kutakin vanhaa Lounetin puhelinosaketta 
kohden (vastaten 1,31 euron osakekohtaista hintaa nykyistä Lounetin 
osakkeesta) 



4

Tarjouksentekijä ja sen neuvonantajat 

Tarjouksentekijä 

Elisa Oyj 
Kutomotie 18 
00380 Helsinki 

Järjestäjä ja Elisan taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

OKO Corporate Finance Oy 
Teollisuuskatu 1 b 
00510 Helsinki 

Lounetin taloudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy 
Keskuskatu 1 A 
00100 Helsinki 

Tarjouksentekijän oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

Asianajotoimisto Fennica Oy  
Mannerheimintie 8 
00100 Helsinki 

Lounetin oikeudellinen neuvonantaja Ostotarjouksen yhteydessä 

Asianajotoimisto Laakso Laaksonen Vuorenvirta Oy  
Brahenkatu 20 
20100 Turku 

Tilintarkastajat

Elisa Oyj  

KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö 
päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Pajamo, KHT 
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki 

Lounet Oy 

KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö 
päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Pajamo, KHT 
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki 
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TIIVISTETYT TOIMINTAOHJEET OSAKKEENOMISTAJALLE  

Omistusoikeuden tarkastaminen 
Lounetin osakkeenomistajista osalle on annettu osakekirjat ja osalle ei. Lounetin 
osakkeenomistajia pyydetään tarkastamaan omistusoikeutensa alla selostetun mukaisesti: 

1. Tilanne 1. Mikäli olette aiemmin olleet Lounais-Suomen Puhelin Oy:n, Paimion Puhelin 
Oy:n tai Piikkiön Puhelin Oy:n osakkeenomistaja, Teillä tulee tällöin olla Lounais-Suomen 
Puhelin Oy –nimellä oleva osakekirja omistusoikeutenne osoittamiseksi. Mikäli ette ole 
vaihtaneet edellä mainittujen puhelinyhtiöiden yhdistymisten yhteydessä vanhoja 
osakekirjojanne tai osuustodistuksianne Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakekirjoiksi, 
voi Teillä tällöin olla Paimion Puhelin Oy:n vanha osakekirja tai Piikkiön 
Puhelinosuuskunnan vanha osuustodistus. Kaikki edellä mainitut osakekirjat tai 
osuustodistukset ovat tämän Ostotarjouksen kohteena. 

2. Tilanne 2. Lounetiin sulautuneella Liedon Puhelin Oy:llä ei ole ollut osakekirjoja. Mikäli 
olette olleet sulautumisen hetkellä Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistaja, Teillä ei täten 
ole osakekirjaa, vaan omistuksenne käy ilmi yksinomaan Yhtiön ylläpitämästä 
osakeluettelosta. Teillä voi kuitenkin olla hallussanne Liedon Puhelin Oy:n edeltäjän, 
Liedon Puhelinosuuskunnan, entinen osuustodistus. Myös tämä osuustodistus 
pyydetään palauttamaan Ostopaikkaan Ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä. 

Tarkistakaa, onko Teidät rekisteröity Yhtiön osakkeenomistajaksi tilanteessa 1 kyseisistä 
osakekirjoista tai osuustodistuksista. Tilanteessa 2 omistusoikeutenne ilmenee Yhtiön 
osakeluettelosta, joka on toimitettu Ostopaikoille. Pankkiasioinnin nopeuttamiseksi voitte, mikäli 
ette ole varma omistusoikeudestanne, tarkistaa omistuksenne Yhtiöstä osakkeenomistajien 
ilmaisesta palvelunumerosta 0800 90881. Osakeluettelo löytyy myös Ostopaikoista. 

Omistusoikeuden kirjaaminen tarvittaessa 
Mikäli Teitä ei ole rekisteröity Yhtiön osakkeenomistajaksi, Teidän tulee huolehtia siitä, että 
osakeomistuksenne kirjataan asianmukaisesti Yhtiön osakeluetteloon. Tätä varten Teidän tulee 
esittää ne asiakirjat, joista omistusoikeutenne ilmenee (ns. saantoselvitys eli miten osakkeet ovat 
omistukseenne tulleet). 

Osakeomistuksenne kirjaamiseksi Yhtiön osakeluetteloon toimikaa seuraavasti: 

• toimittakaa tarvittavat asiakirjat (kopiot niistä) Lounetille, lisätietoja omistuksen 
rekisteröimiseksi saatte Lounetin osakkeenomistajien ilmaisesta palvelunumerosta 0800 
90881, tai vaihtoehtoisesti 

• ottakaa osakekirjojen lisäksi tarvittavat saantoselvitykset Tarjousaikana 21.6.-18.8.2006 
mukaanne Ostotarjouksen hyväksymisilmoituksia vastaanottavaan Ostopaikkaan 
tilanteessa 1. Tilanteessa 2 Ostopaikka voi pyytää Teitä rekisteröimään omistuksenne 
erikseen Lounetissa virheiden välttämiseksi. 

Ostopaikat

Ostopaikkoina toimivat: 

• Tilanteessa 1 eli mikäli Teille on annettu Lounais-Suomen Puhelin Oy:n nimellä 
osakekirja, OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien tai Helsingin OP Pankki Oyj:n 
arvopaperikonttorit, Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Sampo Pankki 
Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum Yksityispankin konttorit.  

• Tilanteessa 2 eli mikäli olette aiemmin olleet Liedon Puhelin Oy:n 
osakkeenomistaja ja Teillä ei siten ole osakekirjaa, Ostopaikkoina toimivat Lounais-
Suomen Osuuspankin konttorit Liedossa (Hyvättyläntie 2), Paimiossa (Vistantie 21) ja 
Piikkiössä (Hadvalantie 8). 

Ostotarjouksen hyväksyminen 
Voitte hyväksyä Ostotarjouksen toimittamalla allekirjoitetun Ostotarjouksen 
hyväksymislomakkeen ja muut tarvittavat asiakirjat (ks. seuraava sivu) Ostopaikkaan. 
Hyväksymislomake postitetaan Lounetin osakkeenomistajille ennen Ostotarjouksen alkamista. 
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Mikäli ette saa hyväksymislomaketta, saatte sen myös Ostopaikoista samassa yhteydessä, kun 
menette hyväksymään Ostotarjousta. 

Ostotarjouksen hyväksyminen on tehtävä Tarjousaikana.  

Ottakaa mukaan: 

• osakekirjat tai osuustodistukset (pois lukien entisen Liedon Puhelin Oy:n 
osakkeenomistajat, ks. edellä kohta "Omistusoikeuden tarkistaminen"),  

• henkilöllisyystodistus, 
• tarvittaessa saantoselvitykset, jotka osoittavat omistusoikeutenne osakkeisiin, ja 
• osakaskirjeen liitteenä saamanne hyväksymislomake (mielellään valmiiksi täytettynä), 

sekä 
• tarvittaessa valtakirja osakkeenomistajalta, jonka asiamiehenä tai valtuutettuna toimitte. 

Osakekirjoihin tehdään siirtomerkintä "Elisa Oyj:lle". 

Nopeutatte asiointia Ostopaikassa esitäyttämällä Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen 
valmiiksi. 

Tarjoushinnan maksaminen
Lounetin osakkeista maksettava Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajalle, joka (i) 
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksyy Ostotarjouksen, (ii) luovuttaa osakekirjat (pl. entisen 
Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat, ks. tarkemmin edellä kohta "Omistusoikeuden 
tarkistaminen") tarvittavilla siirtomerkinnöillä varustettuna ja (iii) esittää muun tarvittavan 
selvityksen omistusoikeudestaan Ostopaikalle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjoushinta 
maksetaan osakkeenomistajan ilmoittamalle pankkitilille arviolta kolmen päivän kuluttua siitä, kun 
osakkeenomistaja on hyväksynyt Ostotarjouksen. 

Osinkojen maksaminen
Lounetin tilikaudelta 2005 maksettavaksi päätetyt osingot maksetaan osakkeenomistajalle 
Ostopaikoista. 

Mahdolliset aiemmat tilikausilta 2000-2004 maksettavaksi päätetyt osingot, joita ette ole saaneet, 
maksetaan Teille Lounetin pääkonttorista, Brahenkatu 20, Turku, puh. 0800 90881. 

HUOM! Ostotarjouksen hyväksyminen ei aiheuta muutoksia osakkeenomistajan 
lankapuhelinliittymän palveluihin tai hintoihin. 

Tärkeitä päivämääriä 

9.6.2006  Ostotarjouksen julkistus 

19.6.2006 Osakaskirjeen ja Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen postitus 
Lounetin osakkeenomistajille 

20.6.2006 (arviolta) Tarjousmuistion julkistaminen 

21.6.2006  Ostotarjous alkaa 

18.8.2006  Ostotarjous päättyy, ellei Tarjousaikaa päätetä jatkaa 

Vko 34 Elisa ilmoittaa Ostotarjouksen tuloksesta, ellei Tarjousaikaa ole jatkettu 
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1 Ostotarjouksen tausta 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Elisa ja Lounet ovat sopineet omistusjärjestelyistä, joiden lopputuloksena Lounetin 
omistusrakenne selkeytyy ja Lounais-Suomen alueelle muodostuu entistä vahvempi 
toimija, jonka toiminnassa yhdistyvät Lounetin asiakasosaaminen ja paikallisuus Elisan 
valtakunnallisiin palveluihin ja toimintamalleihin. 

Järjestely toteuttaa Elisan kannattavan kasvun strategiaa. Lounet ja Elisa sopivat hyvin 
yhteen molempien painottaessa kannattavaa kasvua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. 
Järjestelyn myötä asiakkaat saavat entistä kattavammat palvelut yhdeltä 
palveluntarjoajalta, joka voi hyödyntää Elisan laajaa palvelutarjontaa, palvelualustoja ja 
hinnoittelumalleja sekä kansainvälisiä toimintoja. 

Omistusmuutosten myötä keskinäiset synergia- ja volyymiedut johtavat edelleen 
parempaan kilpailukykyyn ja tehokkaampaan toimintaan sekä edesauttavat 
pyrkimyksessä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. 

1.2 Elisan ja Lounetin rakenne- ja omistusjärjestelyt sekä Elisan nykyinen omistus 
Lounetissa

Elisan alkuperäinen omistus Lounetissa on peräisin vuodelta 1999, jolloin Lounais-
Suomen Puhelin Oy:n osakepääomaa korotettiin suunnatulla osakeannilla silloiselle 
Helsingin Puhelin Oyj:lle. Osakeannin seurauksena Helsingin Puhelimen omistusosuus 
nousi noin 17 %:iin. Suunnatun annin lisäksi HPY hankki lisää osakkeita siten, että 
vuoden 1999 lopussa Lounais-Suomen Puhelin Oy oli HPY:n osakkuusyhtiö. 
Seuraavana vuonna myös Liedon Puhelin Oy suuntasi annin Helsingin Puhelin Oyj:lle.  

Jo vuonna 1997 olivat Lounais-Suomen Puhelin ja Liedon Puhelin perustaneet Turun 
Seudun Puhelin Oy:n, johon molemmat perustajayhtiöt siirsivät teleliiketoimintaan 
kuluvan omaisuuden ja henkilökunnan. Vuoden 2000 loppupuolella Turun Seudun 
Puhelin Oy:n viralliseksi nimeksi muutettiin Lounet Oy. Vuonna 2001 Lounais-Suomen 
Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät 51 % omistamistaan Lounet Oy:n osakkeista 
Elisa Communications Oyj:lle (myöhemmin Elisa Oyj). Vuoden 2002 lopussa Lounais-
Suomen Puhelin Oy ja Lounet Oy fuusioituivat ja Yhtiön nimeksi vaihdettiin Lounet Oy. 
Tällöin Lounet oli Elisa Oyj:n tytäryhtiö.  

Seuraava merkittävä askel yritysjärjestelyissä tehtiin keväällä 2005, jolloin Liedon 
Puhelin sulautui Lounetiin. Sulautumisen jälkeen Elisan omitusosuus oli noin 43 %. 
Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.6.2006 omia osakkeita koskevien päätösten jälkeen 
Elisan omistusosuus Yhtiöstä on noin 47 %.   

1.3 Yhteistyöhön liittyvä Ostotarjous

Elisa on päättänyt tarjota Lounetin muille osakkeenomistajille mahdollisuuden myydä 
omistamansa Lounetin osakkeet Elisalle tekemällä tämän Ostotarjouksen, jossa Elisa 
tarjoutuu ostamaan kaikki Lounetin liikkeeseen laskemat osakkeet, jotka eivät ole 
Tarjouksentekijän tai Elisa-konsernin omistuksessa. Tarjouksen kokonaishinta on noin 
14 miljoonaa euroa. 

1.4 Vaikutukset Yhtiön liiketoimintaan  

Elisan ja Lounetin välisten liiketoimintajärjestelyiden seurauksena asiakkaat saavat sekä 
paikalliset, kansalliset että kansainväliset palvelut yhdeltä ainoalta toimittajalta, jolla on 
takanaan riittävät resurssit ja voimavarat kehittää uusia tuotteita. Elisan ja Lounetin 
tiivistyvään yhteistyöhön liittyen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää sekä 
Konsernin omistusrakennetta että toiminnallista rakennetta. 
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Elisa tarjoaa kattavan valikoiman televiestintäpalveluja koko kotimarkkina-alueellaan. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat matkaviestintäpalvelut, kiinteän verkon puhelupalvelut, 
Internet- ja datapalvelut sekä niihin liittyvät lisäarvopalvelut, ylläpito ja asiakastuki. 
Yhteistyön myötä Lounet pyrkii palvelemaan asiakkaitaan markkina-alueellaan entistä 
paremmin samalla, kun laaja asiakaskunta nopeuttaa uusien palvelujen kehittämistä.  

1.5 Yhtiön hallituksen lausunto 

Lounetin hallitus on 8.6.2006 pitämässään kokouksessa päättänyt yksimielisesti 
suositella Lounetin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä Ostotarjouksen 
ehtojen mukaisesti. Lounetin hallituksessa olevat Elisan johtoryhmän jäsenet eivät ole 
osallistuneet osakkeen arvoa ja itse järjestelyä koskeviin neuvotteluihin Elisan kanssa. 

1.6 Lounetin hallituksen hankkima asiantuntijalausunto (Fairness Opinion) 
Tarjoushinnasta 

Yhtiön hallitus on pyytänyt asiantuntijalausunnon Elisan tarjoamasta Tarjoushinnasta. 
Lausunto on tämän Tarjousmuistion liitteenä 2. Lausunnon mukaan Elisan tarjoama 
Tarjoushinta on osakkeenomistajan kannalta taloudellisesti arvioiden kohtuullinen. 
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2 Ostotarjouksen ehdot, osingonmaksu ja ohjeet osakkeenomistajille 

2.1 Ostotarjouksen ehdot 

Ostotarjouksen tekijä 

Elisa Oyj 

Ostotarjouksen kohde 

Ostotarjous kohdistuu kaikkiin Lounetin osakkeisiin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 
Ostotarjouksen viimeistä voimassaolopäivää ja jotka eivät ole Tarjouksentekijän tai 
Elisa-konsernin omistuksessa. 

Yksi vanha puhelinosake käsittää 1 000 Yhtiön nykyistä osaketta. Käytännössä kaikilla 
osakkeenomistajilla on täten Lounetin tietojen mukaan vähintään 1 000 osaketta tai 
tämän kerrannaisia vastaten yhtä tai useampaa vanhaa puhelinosaketta. 
Ostotarjouksen kohteena olevan osakemäärän tulee olla tuhannella jaollinen. 
Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hylätä tai olla hyväksymättä osakkeenomistajan 
tekemä Ostotarjouksen hyväksyntä siltä osin kuin osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen 
tuhannella. 

Lounetin rekisteröity osakepääoma on 1.092.098,00 euroa ja se jakautuu 21.841.960 
osakkeeseen. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.6.2006 päättänyt mitätöidä 
maksutta kaikki sen hallussa olevat omat osakkeet eli yhteensä 1.784.960 kappaletta 
Yhtiön osakkeita. Nämä osakkeet ovat tulleet Yhtiön haltuun Liedon Puhelin Oy:n 
sulautumisen yhteydessä. Osakkeiden mitätöinnin ja osakepääoman alentamisen 
rekisteröinnin seurauksena osakepääoma alenee mitätöitävien osakkeiden 
yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä 1.002.850 euroon. Mitätöimisen 
jälkeen Yhtiöllä on 20.057.000 osaketta. 

Osakkeen nimellisarvo on 0,05 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 

Tarjoushinta  

Tarjoushinta ("Tarjoushinta") on 1,31 euroa osakkeelta eli käytännössä 1 310 euroa 
kutakin vanhaa puhelinosaketta kohden. Yksi vanha puhelinosake käsittää siis 1 000 
Lounetin nykyistä osaketta.  

Tarjoushinnan maksaminen 

Lounetin osakkeista maksettava Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajalle hänen 
hyväksymislomakkeessa yksilöimälleen suomalaiselle pankkitilille arviolta kolmen 
päivän kuluessa (i) osakkeenomistajan hyväksyttyä Ostotarjouksen tarjouksen ehtojen 
mukaisesti ja (ii) luovutettua Ostopaikkaan Elisalle siirretyt osakekirjat (pl. entisen 
Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat; katso tarkemmin sivu 5, "Tiivistetyt ohjeet 
osakkeenomistajille"), joiden omistusoikeus on selvä rekisteröimisen tai osakekirjoihin 
liitetyn riittävän, luotettavan ja hyväksyttävän saantoselvityksen myötä. Mikäli 
omistusoikeus ei ilmene osakekirjoista, on osakkeenomistajan esitettävä luotettava ja 
riittävä selvitys omistusoikeudestaan Ostopaikalle. 

Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on muussa luottolaitoksessa kuin siinä, joka toimii 
osakkeiden Ostopaikkana, osakkeiden Tarjoushinta kirjautuu osakkeenomistajan 
pankkitilille arviolta viimeistään kauppaa seuraavana viidentenä (5) pankkipäivänä 
luottolaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti.

Osakkeenomistaja voi tietyin edellytyksin hyväksyä Ostotarjouksen myös siinä 
tapauksessa, että hänen omistamansa osakekirja on kadonnut. Tällöin 
osakkeenomistaja hyväksyy Ostotarjouksen ja sitoutuu samalla kuolettamaan 
osakekirjansa yhteisessä kuoletusmenettelyssä (ks. tarkemmin jäljempänä kohta 
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”Osakekirjojen kuoletusmenettely”). Tällaisessa tapauksessa Tarjoushinta maksetaan 
osakkeenomistajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille sen jälkeen, kun 
kuoletuspäätös on annettu ja päätös on saanut lainvoiman. 

Tarjousaika 

Tarjousaika alkaa 21.6.2006 klo 9.30 ja päättyy 18.8.2006 klo 16.30. Elisa voi 
halutessaan päättää Tarjousajan jatkamisesta yhden tai useamman kerran ilmoittamalla 
siitä viimeistään viikon kuluessa Tarjousajan päättymisestä tai myöhemmin mahdollisen 
jatketun Tarjousajan päättymisestä (alkuperäinen ja mahdollinen jatkettu tarjousaika 
tässä Tarjousmuistiossa "Tarjousaika").  

Ostopaikat 

Ostopaikkoina toimivat tilanteesta riippuen seuraavat pankkikonttorit: 
• Tilanne 1 (katso sivu 5). Mikäli Teille on annettu Lounais-Suomen Puhelin 

Oy:n nimellä osakekirja, OP-ryhmään kuuluvien Osuuspankkien tai Helsingin 
OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit, Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
omaisuuspalvelukonttorit, Sampo Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja 
Mandatum Yksityispankin konttorit.  

• Tilanne 2 (katso sivu 5). Mikäli olette aiemman Liedon Puhelin Oy:n 
osakkeenomistaja ja Teillä ei siten ole osakekirjaa. Ostopaikkoina toimivat 
tällöin Lounais-Suomen Osuuspankin konttorit Liedossa (Hyvättyläntie 2), 
Paimiossa (Vistantie 21) ja Piikkiössä (Hadvalantie 8). 

Ostotarjouksen hyväksyminen  

Ostotarjouksen voi hyväksyä Lounetin osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana 
merkitty Lounetin osakeluetteloon tai joka esittää muun luotettavan saantoselvityksen 
omistusoikeudestaan. 

Lounetin osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ilmoittamalla hyväksymisensä 
Ostopaikkaan. Hyväksyminen tehdään Ostotarjouksen hyväksymislomakkeella. 
Ostotarjouksen hyväksyminen on tehtävä Tarjousaikana. Ostotarjouksen hyväksyminen 
on sitova ja peruuttamaton. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa 
omistamiansa Lounetin osakkeita vastaavat Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakekirjat 
(pois lukien entisen Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajat, joille ei ole annettu 
osakekirjoja; ks. tarkemmin ohjeet sivulla 5) Ostopaikkaan ja allekirjoittaa 
Ostotarjoukseen liittyvän hyväksymislomakkeen Ostopaikassa. Muiden kuin 
osakkeenomistajan nimiin Lounetin osakasluetteloon merkittyjen osakkeiden osalta on 
esitettävä omistusoikeuteen liittyvä selvitys.  

Ostotarjouksen kohteena olevan osakemäärän tulee olla tuhannella jaollinen 
(esimerkiksi, jos osakkeenomistajalla on omistuksessaan kaksi ns. vanhaa 
puhelinosaketta (vastaa 2 000 nykyistä osaketta), osakkeenomistaja voi myydä joko 1 
000 tai 2 000 osaketta). Tarjouksentekijä pidättää oikeuden hylätä osakkeenomistajan 
tekemä Ostotarjouksen hyväksyntä siltä osin kuin osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen 
tuhannella. Tarjouksentekijä voi kuitenkin päättää hyväksyä myös muutoin annetut 
Ostotarjouksen hyväksymisilmoitukset. 

Pantattuja osakkeita voidaan tarjota vain asianomaisen pantinhaltijan kirjallisella 
suostumuksella. 

Hyväksymislomakkeessa Ostotarjouksen hyväksyvä Lounetin osakkeenomistaja muun 
muassa sitoutuu peruuttamattomasti Lounetin osakkeiden kauppaan ja hyväksyy 
Ostotarjouksen ehdot, valtuuttaa Elisan käyttämään luovuttamiinsa Lounetin osakkeisiin 
liittyvää äänivaltaa heti tämän Ostotarjouksen hyväksymisestä lähtien ja luovuttaa ja 
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siirtää hyväksymislomakkeessa mainitut Lounetin osakkeet ja niihin mahdollisesti 
kohdistuvat osakekirjat Elisalle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Mikäli osakekirja ei osakeluettelon mukaan kuulu osakkeen luovuttavalle Ostotarjouksen 
hyväksyvälle henkilölle tai osakekirjassa ei ole hänelle osoitettua siirtomerkintää taikka 
mikäli entisen Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajaa ei ole merkitty Lounetin 
osakeluetteloon, on Ostotarjouksen hyväksyjän esitettävä omistusoikeuden siirtymisen 
osoittava luotettava ja riittävä selvitys tai, mikäli Ostotarjouksen hyväksyvä henkilö toimii 
osakkeenomistajan asiamiehenä, osakkeenomistajan antama valtakirja.  

Vaillinainen saantoselvitys 

Elisa pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä osakkeenomistajan suorittamaa 
Ostotarjouksen hyväksymistä, mikäli saantoselvitys omistusoikeudesta Yhtiön 
osakkeeseen on vaillinainen. Vastaavasti Ostopaikalla on niiden osakkeenomistajien, 
joille ei ole annettu osakekirjaa, osalta oikeus ohjata osakkeenomistaja ensin 
rekisteröimään omistuksensa Lounetissa, mikäli tämä on omistuksen varmistamiseksi ja 
virheiden välttämiseksi tarpeen. 

Ilmoitus Ostotarjouksen tuloksesta 

Tarjousajan päätyttyä Elisa tiedottaa Ostotarjouksen tuloksesta. Vahvistuskirjeet 
toteutuneista osakekaupoista lähetetään osakkeenomistajille Tarjousajan päätyttyä. 
Ostotarjouksen ehtojen mukainen ja Tarjouksentekijän hyväksymä osakekauppa on 
sitova vahvistuskirjeen lähettämisestä, perille saapumisesta tai sen vastaanottamisesta 
riippumatta. 

Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus Ostotarjouksessa luovutettuihin Lounetin osakkeisiin siirtyy Elisalle, kun 
Tarjouksentekijä on maksanut Tarjoushinnan kyseiselle osakkeenomistajalle. 

Varainsiirtovero ja muut maksut 

Ostopaikat eivät peri maksua tai palkkiota Lounetin osakkeenomistajalta Ostotarjouksen 
hyväksymisestä. Ostotarjoukseen liittyvistä osakekaupoista johtuvista 
varainsiirtoveroista vastaa Elisa. Osakkeenomistajalta ei peritä kaupasta 
välityspalkkiota. 

Osakkeenomistaja vastaa mahdollisista kadonneiden osakekirjojen kuolettamisen 
aiheuttamista kustannuksista, mikäli hän ei osallistu yhteiseen kuoletusmenettelyyn. 
Elisa vastaa osakekirjan kuoletusmenettelystä aiheutuvista kustannuksista, jos 
kuolettaminen tapahtuu yhteisen kuoletusmenettelyn kautta (ks. tarkemmin jäljempänä 
kohta ”Osakekirjojen kuoletusmenettely”). 

Kukin Ostopaikka arvopaperisäilytyksen hoitajana voi kuitenkin veloittaa Ostotarjouksen 
hyväksyjältä osakkeiden säilytyksestä, vakuuksien vapauttamisesta ja muista 
Ostotarjoukseen suoraan liittymättömistä toimenpiteistä palveluhinnastonsa mukaisen 
maksun. Mikäli Lounetin osakkeet ovat olleet osakkeenomistajan 
arvopaperisäilytyksessä, kyseiset arvopaperisäilytykseen liittyvät maksut eivät kuulu 
Elisan maksettavaksi. 

Muut asiat 

Ostotarjoukseen liittyvistä muista ehdoista ja seikoista sekä käytännön toimenpiteistä 
päättää Elisa. Tarjousmuistion kodat "Tiivistetyt toimintaohjeet osakkeenomistajille" ja 
"Toimintaohjeet osakkeenomistajille" ovat osa tämän Ostotarjouksen ehtoja. 

Tätä Ostotarjousta ei tehdä tai esitetä henkilöille, joiden osallistuminen edellyttäisi 
ylimääräistä tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan 
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Suomen lain mukaan. Tätä Tarjousmuistiota ei saa jakaa sellaisessa maassa, jossa 
jakelu tai Ostotarjous edellyttäisi edellisessä lauseessa eriteltyjä toimia tai jossa ne ovat 
kyseisen maan säännösten vastaisia. Mikäli tässä tarkoitettua jakelua kuitenkin 
tapahtuu, mahdolliset hyväksymiset kyseisistä maista voidaan jättää huomioimatta. 

2.2 Lounetin osinkojen maksu 

Osinko tilikaudelta 2005 

Lounet maksaa tilikaudelta 2005 maksettavaksi päätetyn osingon Ostopaikoissa.  

Lounetin osinko tilikaudelta 2005 on 0,09 euroa per osake eli 90 euroa yhtä vanhaa 
puhelinosaketta kohden. Tilikaudelta 2005 maksettavat osingot maksetaan 
Ostotarjouksen Ostopaikoista Ostotarjouksen hyväksymisestä riippumatta. Osinko ei 
vähennä Tarjoushintaa (esimerkki: osakkeenomistajan hyväksyessä Ostotarjouksen ja 
nostaessa osingon, osakkeenomistajalle maksetaan Tarjoushinta 1 310 euroa per 
vanha puhelinosake sekä 90 euroa osinkoa, yhteensä 1.400 euroa). Osinko kuuluu 
Lounetin osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle. 

Osinko aiemmilta tilikausilta siltä osin kuin omistaja ei ole sitä aiemmin nostanut 

Mikäli osakkeenomistaja ei ole saanut tai häneltä on jäänyt nostamatta Lounetin 
osinkoja aiemmilta tilikausilta (tilikaudet 2000-2004), maksetaan nämä aiemmat osingot 
osakkeenomistajalle Lounetin pääkonttorista, Brahenkatu 20, Turku, puh. 0800 90881. 

Osinkojen osalta huomioitavaa 

Lounetin osakekirjoissa ei ole erillisiä osinkolippuja.  

Mikäli osakkeenomistajan osakekirja on kadonnut ja osakekirja on siten kuoletettava 
(kuoletus joko yhteisessä kuoletusmenettelyssä tai erikseen kunkin osakkeenomistajan 
toimesta ja kustannuksella), maksetaan sekä tilikaudelta 2005 maksettava että 
mahdolliset aiemmin nostamatta jääneet Lounetin osingot kuoletettavien osakekirjojen 
osalta, kun kuoletuspäätös on annettu ja päätös on saanut lainvoiman. 

2.3 Toimintaohjeet osakkeenomistajille 

Ostotarjouksen hyväksymismenettely ja Lounetin osakkeiden luovutus 

Ostotarjous hyväksytään toimittamalla allekirjoitettu Ostotarjouksen hyväksymislomake 
ja muut tarvittavat asiakirjat (ks. alla) Ostopaikkaan. Hyväksymislomake postitetaan 
Lounetin osakkeenomistajille ennen Ostotarjouksen alkamista. Mikäli osakkeenomistaja 
ei kuitenkaan saa hyväksymislomaketta, saa sen myös Ostopaikoista Ostotarjouksen 
hyväksymisen yhteydessä. 

Ottakaa mukaan Ostopaikkaan Ostotarjouksen hyväksymiseksi: 

• osakekirjat tai osuustodistukset (pois lukien entisen Liedon Puhelin Oy:n 
osakkeenomistajat) seuraavasti:  
o Tilanne 1 (katso sivu 5). Lounais-Suomen Puhelin Oy –nimellä oleva 

osakekirja, mikäli osakkeenomistaja on aiemmin ollut Lounais-Suomen 
Puhelin Oy:n, Paimion Puhelin Oy:n tai Piikkiön Puhelin Oy:n 
osakkeenomistaja. Mikäli omistaja ei ole vaihtanut edellä mainittujen 
puhelinyhtiöiden yhdistymisten yhteydessä vanhoja osakekirjoja tai 
osuustodistuksia Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakekirjoiksi, voi hänellä 
tällöin olla Lounais-Suomen Puhelimen, Paimion Puhelin Oy:n vanha 
osakekirja tai Piikkiön Puhelinosuuskunnan vanha osuustodistus; 

o Tilanne 2 (katso sivu 5). Entisen Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajilla 
ei ole osakekirjoja, heidän omistuksensa käy ilmi Yhtiön osakeluettelosta. 
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Mikäli omistajalla on säilössä Liedon Puhelinosuuskunnan vanha 
osuustodistus, on se otettava mukaan Ostopaikkaan,  

o kaikki edellä mainitut osake- tai osuustodistukset ovat tämän 
Ostotarjouksen kohteena, 

• henkilöllisyystodistus, 
• tarvittaessa saantoselvitykset, jotka osoittavat omistusoikeutenne osakkeisiin, 

ja 
• osakaskirjeen liitteenä saamanne hyväksymislomake (mielellään valmiiksi 

täytettynä), sekä 
• tarvittaessa valtakirja osakkeenomistajalta, jonka asiamiehenä tai 

valtuutettuna toimitte. 

Hyväksymislomakkeessa Ostotarjouksen hyväksyvä Lounetin osakkeenomistaja muun 
muassa sitoutuu peruuttamattomasti Lounetin osakkeiden kauppaan ja hyväksyy 
Ostotarjouksen ehdot, valtuuttaa Elisan käyttämään luovuttamiinsa Lounetin osakkeisiin 
liittyvää äänivaltaa heti tämän Ostotarjouksen hyväksymisestä lähtien ja luovuttaa ja 
siirtää hyväksymislomakkeessa mainitut Lounetin osakkeet ja niihin mahdollisesti 
kohdistuvat osakekirjat Elisalle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Osakekirjoihin tehdään siirtomerkintä "Elisa Oyj:lle". 

Nopeutatte asiointia Ostopaikassa esitäyttämällä Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen 
valmiiksi. 

Valtuutetun asiamiehen käyttäminen Ostotarjouksessa tai osingonmaksussa 

Ostotarjouksen hyväksymisen ja/tai osingon nostamisen voi tehdä myös valtuutettu 
henkilö, jolloin valtuutetulla tulee olla kirjallinen valtuutus (valtakirja) tai muu oikeus 
hyväksymisen antamiseen ja osakekirjojen siirtämiseen (Liedon Puhelin Oy:n entisillä 
osakkeenomistajilla ei ole osakekirjaa, mutta voi olla entisen Liedon 
Puhelinosuuskunnan vanha osuustodistus) Elisalle sekä osingon vastaanottamiseen. 
Valtakirja on luovutettava Ostopaikalle Ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä. 

Valtuutetun tai oikeutetun tulee antaa täydelliset tiedot Ostotarjouksen hyväksyjästä ja 
itsestään sekä todistus siitä, että on oikeutettu hyväksymään Ostotarjouksen ja 
siirtämään kyseiset osakekirjat. Mikäli valtakirjaa ei ole toimitettu Ostopaikkaan tai jos 
vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisinä Ostopaikan antamien tarkempien ohjeiden 
mukaisesti tai ne ovat vääriä, Tarjouksentekijä ei ole velvollinen hyväksymään 
osakkeenomistajan antamaa Ostotarjouksen hyväksymisilmoitusta eikä maksamaan 
Tarjoushintaa. 

Osakkeenomistajan omistusoikeuden selvittäminen 

Ostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että Lounetin osakkeenomistaja 
luovuttaa Yhtiön osakkeista annetun osakekirjan siirtomerkinnällä varustettuna (siirto 
"Elisa Oyj:lle"). Tämä ei kuitenkaan koske entisen Liedon Puhelin Oy:n aiempia 
osakkeenomistajia, joille ei ole annettu osakekirjoja. Heidän osalta omistusoikeus käy 
ilmi Yhtiön ylläpitämästä osakeluettelosta. 

Mikäli omistus ei suoraan käy ilmi osakekirjoista tai osakeluettelosta, on 
osakkeenomistajan esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestaan 
osakkeisiin (ns. saantoselvitys) Saantoselvityksestä tulee ilmetä luotettavasti se, mihin 
saantoon (esimerkiksi kauppa, perintö, lahja jne.) Ostotarjouksen hyväksyjän 
omistusoikeus perustuu). 

Rekisteröity osakekirja  

Mikäli Ostotarjouksen hyväksyvän henkilön osakekirja on merkitty hänen nimiinsä tai se 
on siirretty hänelle kyseiselle osakekirjalle tehdyllä siirtomerkinnällä siirretty ja 



15

Ostotarjouksen hyväksyjä on merkitty Yhtiön osakeluetteloon, ei muita asiakirjoja 
osakekirjan ja henkilöllisyystodistuksen lisäksi tarvita osakekirjoja luovutettaessa. 

Osakeluetteloon rekisteröity osakkeenomistus (entisen Liedon Puhelin Oy:n 
osakkeenomistajat) 

Mikäli Ostotarjouksen hyväksyvä henkilö on merkitty Yhtiön ylläpitämään 
osakeluetteloon, tarvitsee hyväksyjä mukaansa vain henkilöllisyystodistuksen. 
Kuitenkin, mikäli osakkeenomistajalla on hallussaan entisen Liedon 
Puhelinosuuskunnan vanha osuustodistus, on tämä luovutettava Tarjouksentekijälle 
Ostopaikassa. Mikäli omistusta ei ole merkitty osakeluetteloon, on osakkeenomistajan 
esitettävä saantoselvitys samoin kuin osakekirjan omaavankin osakkeenomistajan. 
Ostopaikalla on kuitenkin tällöin oikeus ohjata osakkeenomistaja ensin rekisteröimään 
omistuksensa Lounetissa, mikäli tämä on omistuksen varmistamiseksi ja virheiden 
välttämiseksi tarpeen. 

Rekisteröimätön osakekirja tai osakeluetteloon merkitsemätön omistus 

Mikäli Ostotarjouksen hyväksyvän henkilön osakekirja ei ole merkitty hänen nimiinsä tai 
mikäli (entisten Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistajien osalta) hänen omistuksensa ei 
ole merkitty Lounetin osakeluetteloon, on osakkeenomistajan esitettävä Ostotarjousta 
hyväksyttäessä osakkeiden omistusoikeuden selvittämiseksi ja todistamiseksi 
katkeamaton siirtosarja luovuttajaan itseensä asti sekä omistusoikeuteen liittyvät 
saantoselvitykset. 

Seuraavassa on esitetty eräitä esimerkkejä omistusoikeuden osoittamiseen 
vaadittavasta saantoselvityksestä, kun osaketta ei ole rekisteröity luovuttajan nimiin, 
sekä näihin tilanteisiin liittyviä toimintaohjeita: 

• Mikäli osake on hankittu kaupalla, tarvitaan kauppakirja tai muu vastaava 
selvitys. 

• Mikäli osake on saatu perintönä, tarvitaan vahvistettu tai rekisteröity perukirja 
tai perukirja sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja. 

• Mikäli osake on saatu testamentilla, tarvitaan edellisessä kohdassa mainitun 
selvityksen lisäksi testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja 
(tapauksissa, joissa kuolinpäivä on ennen 1.1.1990) sekä selvitys testamentin 
lainvoimaisuudesta. 

• Mikäli osake on saatu osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus.  
• Mikäli osake on saatu lahjana, tarvitaan lahjakirja. 

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa osakekirjan ja kulloisenkin saantoselvityksen 
lisäksi on oltava esitettävissä luovuttajan henkilöllisyystodistus. Asiamiehen osalta on 
lisäksi oltava valtakirja. 

Osakekirja muun kuin osakkeenomistajan hallussa 

• Jos osakekirjat ovat muun kuin osakkeenomistajan hallussa, esimerkiksi 
pantinhaltijalla, on osakekirjojen haltijan toimitettava osakekirjat 
Ostopaikkaan, mikäli Ostotarjous halutaan hyväksyä. 

• Osakkeiden haltijan on esitettävä tarvittavat selvitykset omistajasta ja tämän 
omistusoikeudesta sekä osakkeisiin kohdistuvasta oikeudesta ja 
oikeudenhaltijasta. Oikeudenhaltijan tulee saada osakkeenomistajalta 
hyväksyntä osakkeiden luovuttamiselle Ostotarjouksessa, jotta Ostotarjous 
voidaan hyväksyä. 

• Lisäksi oikeudenhaltijan tai tämän puolesta toimivan on todistettava 
henkilöllisyytensä. 
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Yhteisomistus

• Osakkeet voivat kuulua yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle. 
Yhteisomistuksessa olevien osakkeiden osalta tulee saada kaikkien 
osakkeenomistajien hyväksyntä osakkeiden luovuttamiselle 
Ostotarjouksessa. 

• Mikäli vain joku yhteisomistajista hoitaa osakkeiden luovutuksen, tulee hänen 
esittää muiden yhteisomistajien riittävästi yksilöidyt valtakirjat tai 
suostumukset osakkeiden luovuttamiseen Ostotarjouksessa. 

• Lisäksi luovuttajien tai heidän valtuuttamansa henkilön on todistettava 
henkilöllisyytensä. 

Kuolinpesä osakkeenomistajana 

• Kuolinpesän osakkaiden on yhdessä päätettävä Ostotarjouksen 
hyväksymisestä. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset, leski 
ositukseen saakka sekä yleistestamentin saaja. Ostotarjouksen 
hyväksymiseksi tarvitaan perukirja ja sukuselvitys sekä mahdollinen 
testamentti ja osituskirja. 

• Mikäli vain yksi kuolinpesän osakkaista hoitaa Ostotarjouksen hyväksymisen, 
tulee muiden kuolinpesän osakkaiden osalta esittää valtakirja tai suostumus 
osakkeiden luovuttamiseksi. Lesken, joka hallinnoi jakamatonta kuolinpesää, 
on myös saatava muiden kuolinpesän osakkaiden lupa osakkeiden 
luovuttamiseen Ostotarjouksessa. 

• Mikäli kuolinpesään on määrätty pesänselvittäjä, vain hän on oikeutettu 
päättämään osakkeiden luovutuksesta. Ostotarjouksen hyväksymisen 
yhteydessä tulee esittää pesänselvittäjän määräyskirja. 

• Jos perinnönjako on jo toimitettu, on siitä esitettävä perukirjan ja 
sukuselvityksen lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja ja pesänjakajan 
määräyskirja, jos kyseessä on ollut toimitusjako. 

• Lisäksi luovuttajien tai heidän valtuuttamansa henkilön on todistettava 
henkilöllisyytensä. 

Vajaavaltainen osakkeenomistaja 

• Alaikäisen edunvalvojia ovat hänen huoltajansa. Jos molemmat vanhemmat 
ovat lakimääräisiä huoltajia, heidän tulee yhdessä päättää Ostotarjouksen 
hyväksymisestä. Mikäli lapsen huolto kuuluu vain toiselle vanhemmista, hän 
voi toimia yksin alaikäisen puolesta liittämällä selvityksen yksinhuollosta 
(esim. virkatodistus, lainvoimainen tuomio tai sosiaaliviranomaisen 
vahvistama sopimus huoltajuudesta). 

• Holhottavaksi julistetun osakkeenomistajan puolesta toimii oikeuden 
määräämä edunvalvoja (holhooja). Edunvalvojan tulee esittää määräyskirja. 
Edellä mainittu koskee myös edunvalvojaa (entistä uskottua miestä), jonka 
tuomioistuin on määrännyt hoitamaan osakkeenomistajan taloudellisia asioita 
ilman, että henkilö on julistettu holhottavaksi. Osakkeiden luovuttamiseen 
Ostotarjouksessa ei tarvita holhousviranomaisten lupaa. 

• Lisäksi edunvalvojan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Yhteisö osakkeenomistajana 

• Osakkeenomistajana olevan yhteisön puolesta osakkeet voi Ostotarjouksessa 
luovuttaa toimitusjohtaja, toiminimenkirjoittaja / -kirjoittajat tai prokuristi. Mikäli 
yhteisön toimialaan ei kuulu arvopaperikauppa, Ostotarjouksen hyväksymi-
seen tarvitaan yhteisön hallituksen päätös (pöytäkirja tai ote siitä). Ostopaikka 
tarkistaa toiminimenkirjoittajan / prokuristin nimenkirjoitusoikeuden 
kaupparekisteriotteesta, säätiörekisteri- tai yhdistysrekisteriotteesta, joka ei 
saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi. Lisäksi tulee esittää yhteisön 
voimassaoleva yhtiöjärjestys tai säännöt. Oikeushenkilöistä ainoastaan 
rekisteröidyt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat hyväksyä Ostotarjouksen. 
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• Lisäksi yhteisön puolesta toimivan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Osakekirjojen kuoletusmenettely 

• Osakkeenomistajalla tulee Ostotarjouksen hyväksyessään olla esittää ja 
luovuttaa Lounetin osakkeista annettu osakekirja. 

• Mikäli osakekirja on kadonnut tai tuhoutunut, osakekirja tulee kuolettaa 
asiakirjain kuolettamisesta annetun lain (34/1901) mukaisesti. Lounet voi 
antaa uudet osakekirjat kuoletettujen tilalle vasta, kun kadonnut tai 
turmeltunut osakekirja on laillisesti kuoletettu. Kuoletusmenettely kestää 
useita kuukausia. 

Ostotarjouksen hyväksyminen tilanteessa, jossa osakekirja on kadonnut
Osakkeenomistaja voi tietyin edellytyksin hyväksyä Ostotarjouksen myös siinä 
tapauksessa, että hänen osakekirjansa on kadonnut tai tuhoutunut. Tällöin 
osakkeenomistaja hyväksyy Ostotarjouksen ja sitoutuu samalla kuolettamaan kyseiset 
asiakirjat antamalla toimeksiannon osakekirjojensa kuolettamisesta Elisan 
järjestämässä keskitetyssä kuoletusmenettelyssä (yhteinen kuoletusmenettely). Elisa on 
päättänyt tarjota Lounetin osakkeenomistajille yhteistä kuoletusmenettelyä kaikkien 
kuoletettavien osakekirjojen osalta Ostotarjouksen ajan. Lounetin osakkeenomistajalta 
ei peritä maksuja kuolettamisesta, jos kyseisten asiakirjojen kuolettaminen tapahtuu 
yhteisen kuoletusmenettelyn kautta. Ostotarjoukseen liittyvien kuoletusten osalta 
yhteisen kuoletusmenettelyn kustannuksista vastaa Elisa.  

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu kadonneen osakekirjan osalta yhteiseen 
kuoletusmenettelyyn, tulee hänen hyväksyä Ostotarjous kyseisten osakekirjojen osalta 
palauttamalla allekirjoitettu hyväksymislomake ja kuolettamiseen liittyvä valtakirja 
Lounetin osakerekisterin hoitajalle. Kuolettamiseen liittyvä valtakirja on saatavilla 
Lounetin osakerekisterin hoitajalta (osakkeenomistajien palvelunumerosta 0800 90881) 
tai Ostopaikoista. Muiden kuin osakkeenomistajan nimiin osakasluetteloon merkittyjen 
Lounetin osakkeiden osalta on osakkeenomistajan esitettävä osakkeiden 
omistusoikeuden selvittämiseksi omistusoikeuteen liittyvät saantoselvitykset. Lisäksi on 
esitettävä henkilöllisyystodistus. 

Osakkeenomistajan tulee hyväksyä Ostotarjous Tarjousaikana ja sitoutua samalla 
kuolettamaan kyseiset asiakirjat yhteisessä kuoletusmenettelyssä. Ostotarjouksen 
hyväksyminen ja sitoutuminen yhteiseen kuoletusmenettelyyn on sitova ja 
peruuttamaton. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistaja samalla valtuuttaa 
Järjestäjän hoitamaan omistamiensa Lounetin osakkeiden myynnin Tarjouksentekijälle 
ja tilittämään kauppahinnan osakkeenomistajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille 
sen jälkeen, kun kuoletuspäätös on annettu ja päätös on saanut lainvoiman.  

Lounetin osakkeenomistaja voi hoitaa kuoletusmenettelyn myös itse, mutta tällöin 
hänen on vastattava myös kustannuksista itse. 

2.4 Muita huomioon otettavia seikkoja 

Verotus

Ostotarjoukseen liittyviä verotuksellisia seikkoja ilmenee kohdasta "Verotus". 

Arvopaperimarkkinalain soveltaminen Ostotarjoukseen 

Lounet on Osakeyhtiölain mukainen yksityinen osakeyhtiö ja sen osakkeet eivät ole 
julkisen kaupankäynnin kohteena. Lounetin osakkeita koskeva Ostotarjous ei ole 
Arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukainen julkinen ostotarjous eikä Elisalle synny 
Arvopaperimarkkinalain tai Esitedirektiivin perusteella lunastusvelvollisuutta Lounetin 
osakkeisiin.
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2.5 Osakeyhtiölain mukainen lunastusvelvollisuus 

Osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin 
yhdeksän kymmenesosaa (9/10) yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä, on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien 
osakkeet. Osakkeenomistajalla, jonka osake voidaan lunastaa, on oikeus vaatia 
osakkeensa lunastamista. Osakeyhtiölaissa on säännökset lunastusmenettelystä. 

Mikäli Elisan omistus Ostotarjouksen perusteella tai sen jälkeen ylittää 90 % Lounetin 
osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, syntyy Elisalle edellä 
mainittu Osakeyhtiölain mukainen lunastusvelvollisuus ja Lounetin muille 
osakkeenomistajille vastaava oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista. 
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3 Tarjouksentekijän esittely 

3.1 Elisa lyhyesti 

Tarjouksentekijä Elisa on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka yritys- ja 
yhteisötunnus on 0116510-6. Tarjouksentekijän  rekisteröity kotipaikka on 
Helsinki ja osoite on Kutomotie 18, 00380 Helsinki. 

Elisa on johtava suomalainen tietoliikenneyhtiö, joka on perustettu Helsingissä vuonna 
1882. Alun perin Helsingin Puhelinyhdistyksen nimellä toiminut nykyinen Elisa on vahva 
kotimainen tietoliikenneoperaattori, jolla on sekä pohjoismaista että kansainvälistä 
toimintaa kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.  

Elisalla on vuodesta 1999 lähtien ollut merkittävää liiketoimintaa Lounetin toiminta-
alueella. Liiketoimintaa on toteutettu sekä Elisan omin voimin että yhteistyössä Lounetin 
kanssa.  

3.2 Elisa-konserni lyhyesti 

Elisa-konsernin päämarkkina-alue on Suomi, lisäksi sillä on kansainvälistä toimintaa 
Virossa. Tämän lisäksi Elisalla on merkittävää toimintaa Pohjoismaissa, joissa Elisa 
kumppaninsa Telenorin kanssa tarjoaa yritysasiakkaille puhe- ja dataratkaisuja samoin 
kuin Suomessa. Ylivertaisen kansainvälisen tarjooman Elisalle tarjoaa sen 
kansainvälinen yhteistyökumppani, maailman suurin matkapuhelinoperaattori Vodafone. 
Tämän lisäksi Elisalla on erittäin laaja roaming-yhteistyöverkosto ulkomaalaisten 
operaattoreiden kanssa. Elisa on Euroopan kärkiyhtiöitä uuden teknologian 
soveltamisessa. Uutta kasvua Elisa on saanut sähköisten palvelujen, mobiiliratkaisujen 
sekä tietoliikenteen, sisältö- ja IT-palvelujen konvergenssin jatkuvasta lisääntymisestä. 

Suomen matkaviestinmarkkinoilla merkittävä virstanpylväs osui kesään 2005, jolloin 
Elisa teki julkisen ostotarjouksen matkapuhelinoperaattori Saunalahti Group Oyj:n 
osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Tällä hetkellä Saunalahti on 
Elisan täysin omistama tytäryhtiö. Valtakunnallisesti Elisa toimii kolmen päätuotemerkin 
(Elisa, Saunalahti ja Kolumbus) turvin. 

Elisa-konserni tarjoaa täydellisen valikoiman televiestintäpalveluja koko kotimarkkina-
alueellaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat matkaviestintäpalvelut, kiinteän verkon puhelu-, 
internet- ja datapalvelut sekä niihin liittyvät lisäarvopalvelut, ylläpito ja asiakastuki. 
Valtakunnallisen markkina-asemansa ansiosta Elisa pystyy palvelemaan 
kotimarkkinoiden asiakkaitaan entistä paremmin laajan asiakaskunnan edelleen 
nopeuttaessa uusien palvelujen kehittämistä. Elisa on markkinajohtaja 
laajakaistapalveluissa sekä erittäin vahva toimija matkaviestinpalveluissa. Elisa toimii 
valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa osaavan alueellisen palveluverkostonsa 
välityksellä. 

Maaliskuun 2006 lopussa Elisalla oli kiinteitä liittymiä noin 1,36 miljoonaa kappaletta, 
joista laajakaistayhteyksiä yli 450 000 kappaletta. Maaliskuun 2006 lopussa Suomessa 
Elisan matkaviestinverkossa olevia matkaviestintäliittymiä, pois lukien ns. 
virtuaalioperaattoriliittymät, oli noin 1,98 miljoonaa kappaletta. 

Elisan osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Elisa-konsernin 
liikevaihto vuonna 2005 oli 1 337 miljoonaa euroa ja liiketulos 233 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa (1-
3/2005 333 miljoonaa euroa). Elisa-konserni toteuttaa yhteiskuntavastuutaan 
tuottamalla ympäristöystävällisiä ja korkealaatuisia tietoliikennepalveluja. 

Elisa-konsernin rahoitusasema ja likviditeetti ovat hyvällä ja vakaalla tasolla. Tähän 
vaikuttaa muun muassa positiivinen liiketoiminnan tulos viime vuodelta ja kuluvan 
vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Konsernin tammi-maaliskuun 2006 kassavirta 
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investointien jälkeen oli 13 miljoonaa euroa. Lisätietoja Elisa-konsernin tuloksesta, 
vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta on esitetty vuoden 2006 tammi-maaliskuun 
osavuosikatsauksessa osoitteessa www.elisa.fi/ir.

Elisan palveluksessa oli 31.3.2006 noin 4 400 henkilöä.  
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4 Lounet 

4.1 Yleistä 

Yhtiön toiminimi on Lounet Oy. Yhtiö on aloittanut toimintansa vuonna 1898 ja 
kaupparekisteriin Yhtiö on merkitty vuonna 1913. Lounet on yksityinen osakeyhtiö ja 
siihen sovelletaan Suomen lakia.  

Lounet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin yritys- ja 
yhteisötunnuksella 0136135-0.  Yhtiön kotipaikka on Turku ja sen osoite on Brahenkatu 
20, 20100 Turku. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.  

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja 
televiestintään liittyvää palvelutoimintaa, alan laitteiden myynti-, vuokraus-, asennus- ja 
huoltotoimintaa, sijoitustoimintaa sekä arvopapereiden ja osakkeiden omistamista ja 
kauppaa. 

Lounet on Varsinais-Suomessa ja eteläisessä Satakunnassa toimiva tietoliikenneyritys, 
jonka palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti. Lounetin palvelu- ja tuotevalikoima 
kattaa kaikki kotien ja yritysten tietoliikennetarpeet, kuten lanka- ja 
matkapuhelinliittymät, laajakaistaliittymät, puhelinlaitteet ja -järjestelmät, ICT-palvelut, 
puhelu- ja dataliikenteen, asennuksen, huollon, koulutuksen ja suunnittelun. Lounetissa 
on noin 100 työntekijää.  

4.2 Historia  

Nykyisen Lounetin merkittäviä ensiaskelia otettiin vuonna 1991, jolloin Paimion ja 
Piikkiön puhelinyhtiöt fuusioituivat. Uusi yhtiö sai nimekseen Lounais-Suomen Puhelin 
Oy. Kasvukehitys jatkui, kun Lounais-Suomen Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy 
perustivat Turun Seudun Puhelin Oy:n vuonna 1997. Samana vuonna molemmat 
perustajayhtiöt siirsivät uuteen yhtiöön niiden teleliiketoimintaan kuuluvan omaisuuden 
ja henkilökunnan. Elisa-yhteistyö alkoi vuonna 1999, jolloin Lounais-Suomen Puhelin 
Oy:n osakepääomaa korotettiin suunnatulla annilla Helsingin Puhelin Oyj:lle (HPY). 
Suunnatun annin lisäksi HPY hankki lisää osakkeita siten, että vuoden 1999 lopussa 
Lounais-Suomen Puhelin Oy oli HPY:n osakkuusyhtiö. Seuraavana vuonna myös 
Liedon Puhelin Oy suuntasi annin HPY:lle. Vuoden 2000 loppupuolella Turun Seudun 
Puhelin Oy:n viralliseksi nimeksi muutettiin Lounet Oy. Vuonna 2001 Lounais-Suomen 
Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät 51 % omistamistaan Lounetin osakkeista Elisa 
Communications Oyj:lle (myöhemmin Elisa Oyj). Vuoden 2002 lopussa Lounais-
Suomen Puhelin Oy ja Lounet fuusioituivat ja Yhtiön nimeksi vaihdettiin Lounet Oy. 
Seuraava merkittävä askel yritysjärjestelyissä tehtiin keväällä 2005, jolloin Liedon 
Puhelin sulautui Lounetiin.  

4.3 Liiketoiminnan kuvaus ja markkina-alue 

Lounetin toiminta-alue on Varsinais-Suomi ja eteläinen Satakunta, painopisteenä Turun 
seutu. Maantieteellinen ydinalue (HMV-alue) koostuu Liedon, Paimion, Piikkiön ja 
Sauvon kunnista. 

Kiinteän verkon palveluiden tuottaminen on Lounetin ydinliiketoimintaa. Kiinteän verkon 
liiketoimnnan palveluihin kuuluvat sekä puhelin- että laajakaistaliittymät ja alueelliset 
datasiirtoyhteydet yrityksille. Lounet omistaa kiinteän verkon infrastrukstuurin, joka 
palvelee aluellisesti Liedon, Paimion, Piikkiön ja Sauvon kuntia sekä merkittävissä 
osissa Turkua, Kaarinaa, Raisiota ja Naantalia.  

Lounetilla on neljä myymälää: Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa ja Turussa. Lounetissa 
työskentelee noin 100 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 20,0 miljoonaa euroa. 
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4.4 Konsernin rakenne 

Konserni muodostuu emoyhtiön lisäksi 100 %:sesti omistetusta tytäryhtiöstä Lounet Oy 
Call Centeristä sekä kahdesta kiinteistöyhtiöstä: Kiinteistö Oy Paimion Puhelimenkulma 
(Lounetin omistusosuus n. 77 %) sekä Kiinteistö Oy Brahenkartano (Lounetin 
omistusosuus n. 60 %). Suurin osa Paimion Puhelimenkulman tiloista on vuokrattu 
ulkopuolisten tahojen käyttöön. Brahenkartanon tilat ovat pääasiassa Konsernin omassa 
käytössä. Lounet Oy Call Centerillä ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa. 

4.5 Osakepääoma, osakkeet ja osakkeenomistajat 

Lounetin rekisteröity osakepääoma on 1.092.098,00 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma 
on 400.000,00 euroa ja enimmäispääoma 1.600.000,00 euroa, joissa rajoissa 
osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 
Osakepääoma jakaantuu 21.841.960 osakkeeseen ja osakkeen nimellisarvo on 0,05 
euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 19.6.2006 päättänyt mitätöidä maksutta kaikki sen 
hallussa olevat omat osakkeet eli yhteensä 1.784.960 kappaletta Yhtiön osakkeita. 
Nämä osakkeet ovat tulleet Yhtiön haltuun Liedon Puhelin Oy:n sulautumisen 
yhteydessä. Osakkeiden mitätöinnin ja rekisteröinnin seurauksena Yhtiön osakepääoma 
alenee mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä 
1.002.850 euroon. Mitätöimisen jälkeen Yhtiöllä on 20.057.000 osaketta.  

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiö ei ole tehnyt 
päätöksiä Yhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi tai osakkeidensa saattamisesta 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi.  

Yhtiöllä oli 15.6.2006 osakerekisterin mukaan yhteensä 8 847 osakkeenomistajaa.  

Seuraavassa on esitetty Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistaja 15.6.2006 
päivätyn osakerekisterin mukaan:  

Osakkeenomistaja Osakkeita Osuus
 kpl %
Elisa-konserni 9 366 000 42,9
Rautanen Timo 238 000 1,1
Paimion kaupunki 101 000 0,5
Liedon kunta 91 000 0,4
Lounais-Suomen Osuuspankki 76 000 0,3
Piikkiön kunta 58 000 0,3
Kuismin Raimo 57 000 0,3
Mäkynen Markku 46 000 0,2
OTC-sijoitus Oy 37 000 0,2
Toivonlinnan yhteiskoulu 33 000 0,2

Muut osakkeenomistajat 11 738 960 53,8
   
Yhteensä 21 841 9601 100,0

1 Tilanteessa 15.6.2006 eli ennen Yhtiön 19.6.2006 pidettyä ylimääräistä yhtiökokousta, joka päätti mitätöidä 
hallussaan olevat omat osakkeet (1 784 960 osaketta). Omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena Yhtiön 
osakemäärä on 20 057 000 osaketta.  
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4.6 Yhtiön johto ja tilintarkastajat 

Osakeyhtiölain ja Lounetin yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja 
enintään 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että 
toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vaalia 
seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä siten, että kolmannes tai 
sitä lähinnä oleva määrä hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitukseen ei 
voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä.  

Tämän Tarjousmuistion päivämääränä hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet:  

Nimi    Asema   Syntymävuosi
Tapio Laakso   puheenjohtaja  1949 
Matias Castrén   jäsen   1963 
Aimo Jokinen   jäsen   1940 
Pasi Mäenpää   jäsen   1965 

Lounetin toimitusjohtaja on Olavi Johansson, syntynyt 1950. Matias Castrén ja Pasi 
Mäenpää ovat lisäksi Elisan johtoryhmän jäseniä. 

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 10-30 
yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) 
vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja 
päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä siten, että 
kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa. Hallintoneuvostoon ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. 
Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. Tällä hetkellä 
yhtiön hallintoneuvostossa on 17 jäsentä. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Yhtiön 
hallintoa Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. 

Hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet:  

Nimi    Asema   Syntymävuosi
Kari Ruusunen   puheenjohtaja  1948 
Kari Haroma   jäsen   1946 
Markku Heimo   jäsen   1956 
Jari Heinonen   jäsen   1958 
Hannu Helin   jäsen   1943 
Kaija Hovi   jäsen   1945 
Pekka Jousi   jäsen   1941 
Jarmo Kallio   jäsen   1952 
Heikki Kalliola   jäsen   1957 
Marjukka Karttunen  jäsen   1967 
Keijo Ketonen   jäsen   1942 
Jussi Launto   jäsen   1964 
Veli-Matti Mattila  jäsen   1961 
Kari Meltovaara  jäsen   1969 
Timo Rauvola   jäsen   1951 
Juhani Särvä   jäsen   1941 
Jouko Virta   jäsen   1945 

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. 
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4.7 Yhtiön tilinpäätöstiedot 

Alla olevat Yhtiön taloudelliset tiedot ovat tiivistelmä Yhtiön virallisista 
tilinpäätöstiedoista. Nämä taloudelliset tiedot eivät sisällä Konsernin tai Konsernin 
emoyhtiön Lounetin liitetietoja.  

4.7.1 Konsernin toimintakertomus 2005  

Yhtiön konsernirakenne 

Lounet-konserni muodostuu emoyhtiön lisäksi 100 %:sti omistetusta tytäryhtiöstä 
Lounet Oy Call Centeristä sekä kahdesta kiinteistöyhtiöstä: Kiinteistö Oy Paimion 
Puhelimenkulma (Lounet Oy:n omistusosuus 77,03 %) sekä Kiinteistö Oy 
Brahenkartano (omistusosuus 59,6 %). Suurin osa Puhelimenkulman tiloista on 
vuokrattu ulkopuolisten tahojen käyttöön kun taas Brahenkartanon tilat ovat pääasiassa 
konsernin omassa käytössä. Lounet Oy Call Centerillä ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa. 
Syksyllä 2005 purettiin toinen Lounet Oy:n 100 %:sesti omistama yhtiö Förin Puhelin 
Oy. 

Lounet Oy:n suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Elisa Oyj, jonka omistusosuus on 
42,9 %. Lounet Oy:llä on tällä hetkellä noin 9.000 osakkeenomistajaa. Yhtiön 
omistajakunta kasvoi huomattavasti 31.3.2005, jolloin Liedon Puhelin Oy sulautui 
Lounet Oy:öön. Sulautumisella selkiytettiin keskinäistä omistusrakennetta yhdistämällä 
yhtiöiden toisiaan kokonaisuutena täydentävät liiketoiminnat. Sulautumisella saavutettiin 
siten yksinkertaisempi ja selkeämpi omistusrakenne sekä vahvempi ja 
kilpailukykyisempi alueellinen liiketoimintakokonaisuus. Lisäksi yhtiöiden 
kiinteistöliiketoimintojen yhdistämisellä saavutettiin toiminnan tehostamista. 

Lounetin konttori sijaitsee Turussa, Brahenkatu 20:ssä. Tämän lisäksi Lounetilla on 
neljä myymälää (Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Liedossa) sekä kaksi teknisiin 
palveluihin keskittynyttä yksikköä, toinen Paimiossa ja toinen Liedossa. 

Liiketoiminnan kehitys 

Kiinteän verkon puhelin- ja datapalveluiden tuottaminen on Lounetin ydinliiketoimintaa. 
Kiinteän verkon liiketoiminnan palveluihin kuuluvat sekä puhelin- että laajakaistaliittymät 
ja alueelliset datasiirtoyhteydet yrityksille. Lounet omistaa kiinteän verkon 
infrastruktuurin, joka palvelee alueellisesti Liedon, Paimion, Piikkiön ja Sauvon kuntia 
sekä merkittävissä osissa Turkua, Kaarinaa, Raisiota ja Naantalia. 

Lounetin tuote- ja palveluvalikoima perustuu pitkälti Elisa Oyj:n tuotteisiin ja palveluihin. 
Lounet on Elisa Oyj:n Länsi Suomen alueen ydinorganisaatio.  

Palveluoperaattoritoiminnan osalta Lounetin toimialue Elisa Oyj:n alueorganisaatiossa 
on Varsinais-Suomi ja Satakunnan eteläinen osa. Lounetilla oleva verkko-
operaattoritoiminnan suunnitteluvastuu ulottuu edellä mainitun alueen lisäksi myös 
Pohjanmaalle. 

Kasvava osuus Lounetin liiketoiminnoista sisältää erilaisen valikoiman asiakkaan 
tarpeiden mukaan räätälöityjä verkko-, data- ja internet- sekä ICT –palveluita niin yritys- 
kuin yksityisasiakkaille. 

Lounet Oy:n ydinliiketoiminta jatkoi kasvuaan vuonna 2005. Yhtiö panosti myyntiin ja 
markkinointiin voimakkaasti ja vahvisti markkina-asemaansa. Erityisen hyvin 
onnistuimme Turun seudulla yritysten ja julkishallinnon teleliikennekaupoissa.  

Liittymämäärillä mitaten kehitys on ollut erityisen positiivinen; ADSL- ja ISDN-liittymien 
määrät kasvoivat huomattavasti vuonna 2005. Merkittävää on myös Lounetin 
lankaliittymien kokonaismäärän kasvu noin 4 %, mikä poikkeaa valtakunnallisesta 
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kehitystrendistä, joka osoittaa lankaliittymien jatkuvaa vähenemistä yli 10 %:n 
vuosivauhdilla. 

Yritysmyynnin painopisteenä oli vuonna 2005 voimakas uusasiakashankinta. 
Asetetussa tavoitteessa onnistuimme hyvin. Lounetin tapa toimia vahvana paikallisena 
osaajana yhdessä Elisan valtakunnallisen toiminnan kanssa on luonut meille hyvän 
maineen. 

Vuonna 2005 päästiin yritysmyynnin kokonaistavoitteisiin, etenkin yritysten 
matkapuhelin-liittymien myynnissä onnistuttiin hyvin. Markkinaosuus nousi 
toimialueellamme. Haasteellisinta vuonna 2005 oli Internet-palvelujen myynti. Syynä 
tähän oli ennen kaikkea kova hintakilpailu. 

Henkilöasiakasmyynnin pääpainopiste vuonna 2005 oli laajakaistaliittymien ja mobiili-
liittymien myynnissä, jotka onnistuivat tavoitteiden mukaisesti. Turun myymälän muutto 
aivan ydinkeskustaan Yliopistonkadulle lisäsi asiakasmääriä ja myyntiä merkittävästi. 

Lounet - konsernin tuloskehitys 

Lounet -konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 20,0 M€ (vuonna 2004  14,6 
M€). Konsernin liikevoitto oli 0,4 M€ (0,3 M€) ja tilikauden voitto 0,9 M€ (0,6 M€). Elisa 
Oyj:n osakkeiden arvon muutos sekä Liedon Puhelin Oy:n sulautumisen yhteydessä 
lunastettujen ja mitätöityjen osakkeiden kuluvaikutus on kirjattu satunnaisiin eriin.  

Tuloskehitys on ollut hyvä. Yhtiö sai vuonna 2005 päätökseen vuosien 2004 ja 2005 
myyntipalkkiorakennetta ja laajakaistamainonnan markkinointitukea koskevat 
neuvottelut, joiden myönteinen lopputulos näkyy tilikauden tuloksessa.

Lounet uusii osan verkkoteknologiastaan kesällä 2006. Verkko-omaisuuden 
suunnitelmanmukaista poistoaikaa on tältä osin muutettu vastaamaan jäljellä olevaa 
pitoaikaa. Tämä aiheutti vuonna 2005 yhteensä 0,3 M€:n nopeutetun poiston.  

Tilikauden 2005 aikana sekä Lounet Oy:n että koko konsernin liikevaihto kasvoi noin 37 
%. Suurinta kasvu oli laajakaistaliiketoiminnassa.  

Vuoden 2005 tilinpäätöksessä muutimme laajakaistaliiketoiminnan kirjauskäytäntöä. 
Aikaisemmin olemme oikaisseet laajakaistan asiakaslaskutusta tukkulaskulla suoraan 
liikevaihdon sisällä, nyt kyseinen tukkulasku on kirjattu ostoihin. Vertailuvuoden (2004) 
luvut on korjattu yhtenevästi vuoden 2005 lukujen kanssa, joten liikevaihtotiedot ovat 
vertailukelpoisia. 

Konsernin investoinnit olivat vuonna 2005 noin 3,1 M€ (3,0 M€). Merkittävimmät 
investoinnit tehtiin Raision dataverkkoon ja koko toimialueella siirtokapasiteetin 
(transmissio) kasvattamiseen asiakkaiden määrän kasvun myötä.  

Tilikauden 1.1. – 31.12.2005 merkittäviä tapahtumia Lounet Oy:ssä: 

• Laajakaistaliittymäkanta kasvoi yli 100 % 
• Langaton vaihde on syrjäyttämässä perinteisten puhelinvaihteiden / 

lankaliikenteen myyntiä 
• ICT-palvelujen myynti alkoi 
• Merkittäviä uusia asiakkuuksia: mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 

Raision kaupunki, Raumaster Oy ja Oras Oy 
• Turun myymälä muutti uusiin tiloihin Yliopistonkadulle 
• Elisa-matkasoitto saavutti merkittävän markkinaosuuden 
• Mobiililiittymien myynti etenkin yrityssektorilla onnistui erittäin hyvin 
• Liedon Puhelin Oy sulautui Lounet Oy:öön. Sulautumisen täytäntöönpano 

rekisteröitiin 31.3.2005.  
• Lounet Oy jakoi osinkoja vuonna 2005 yli 1,1 milj.euroa 
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• Lounetin organisaatiota muutettiin, jolloin tehostettiin etenkin teknisen 
asiakaspalvelun toimintoja asiakasläheisimmiksi 

Omat osakkeet 

Lounet Oy on vastaanottanut 1.784.960 kpl omia osakkeitaan Liedon Puhelin Oy:n 
sulautuessa yhtiöön 31.3.2005. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo on 89.248,00 € ja suhteellinen osuus osakepääomasta ja 
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 8,172 %. 

Osakkeista suoritettu vastike 1.701.276,10 € on vähennetty Lounet Oy:n 
ylikurssirahastosta.  

Koska yhtiölle kuuluvien osakkeiden nojalla ei voi osallistua yhtiökokoukseen, kasvattaa 
se suhteellisesti muiden osakkeenomistajien äänivaltaa. 
   
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Yhtiö on tammikuussa myynyt 30.000 kpl Elisa Oyj:n osaketta. 

Arvio liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yhtiön liiketoiminnan menestyksellisyyteen tulevaisuudessa vaikuttavat erityisesti 
kiinteän verkon puheluliikennemäärien muutos, kyky hyödyntää innovaatioita oman 
asiakaspinnan laajentamisessa sekä asiakaspalvelun onnistuminen. Toimialan tekninen 
ja rakenteellinen kehitys voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan pidemmällä aikavälillä. 

Arvio tulevasta kehityksestä 

Oman haasteensa yhtiön toimintaan tuo niin yritys- kuin henkilöasiakassektorilla 
internetin käyttö myös puheen välittäjänä. Arviolta 10 %:lla suomalaisista yli 50 hengen 
yrityksistä on tällä hetkellä IP-puhelinvaihde ja kasvu jatkunee vuonna 2006 kiihtyvällä 
tahdilla. Vuoteen 2007 mennessä yli puolet yrityksistä arvioi siirtyvänsä IP-ratkaisujen 
käyttäjiksi. Myös mobiilivaihteen hankinnat lisääntyvät, joten aktiivisen otteen 
yritysmarkkinassa on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla. 

Henkilöasiakkaat, jotka käyttävät internetiä laajakaistayhteyden välityksellä, tulevat 
käyttämään nykyistä huomattavasti enemmän yhteyttään myös internet-puheluihin. 

Kilpailu Länsi-Suomen telemarkkinoilla jatkuu edelleen kireänä. Hintakilpailun ohella 
jatkossa kilpaillaan yhä enemmän myös palveluilla. Tele- ja tietotekniikan lähentyminen 
ja lopulta näiden kahden sektorin yhdentyminen tuo kilpailuun myös uusia muotoja. 
Palveluntarjoajien määrä lisääntyy. Menestyminen vaatii entistä läheisempää 
kumppanuutta asiakkaan kanssa sekä myös henkilökunnan osaamisen laajentamista ja 
syventämistä.  

Lounet Oy jatkaa voimakkaita panostuksiaan Turun talousalueelle. Toimintaa 
vahvistetaan myös perinteisellä toimialueella. Konsernin henkilöstömäärää kasvaa 
maltillisesti vuonna 2006.  

Merkittävimpiä vuoden 2006 haasteita ovat: 

• Turun seudun markkina-alueen voimakas asiakasmäärän kasvu 
• Jatkosopimuskannan turvaaminen 
• Asiakaspalvelutason parantaminen 
• Alueellisen kilpailukyvyn turvaaminen (tuotekehitys, hinnoittelu, toimituskyky) 

huo-mioiden kilpailijoiden toimet ja kehitys 
• Yhtiön sisäisten prosessien kehittäminen 
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Yrityksille myytävien puhe-, data- ja ICT-palveluiden määrä tulee kasvamaan. Lounetin 
myynnin suurin muuttuja on vuonna 2006 kuluttajille myytävien laajakaistapalveluiden 
määrä. Laajakaistaliittymien määrän kasvun ennakoidaan pysyvän vuoden 2005 tasolla. 
Kasvun yksi merkittävä vaikuttaja tulee olemaan uusien laajakaistaliittymien tarjoamat 
uudet lisäpalvelut, mm. multimediapalvelut. Luotamme Elisan kykyyn tuottaa 
tehokkaasti ja edullisesti asiakkaiden haluamia uusia palvelutuotteita. 

Lounet Oy:n hallintoelimet 

Hallintoneuvosto
Lounet Oy:n hallintoneuvostoon vuonna 2005 kuuluivat Kari Ruusunen (puheenjohtaja), 
Kari Haroma, Markku Heimo, Jari Heinonen, Hannu Helin, Kaija Hovi, Pekka Jousi, 
Jarmo Kallio, Heikki Kalliola, Marjukka Karttunen, Keijo Ketonen, Jussi Launto, Veli-
Matti Mattila, Kari Meltovaara, Timo Rauvola, Juhani Särvä, Jouko Virta ja Sakari 
Vornanen (25.4.2005 asti). 

Hallitus
Lounet Oy:n hallitukseen vuonna 2005 kuuluivat Tapio Laakso (puheenjohtaja), Aimo 
Joki-nen,  Pasi Lehmus ja Jukka Veteläsuo. 

Tilintarkastajat
Lounet Oy:n tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena 
tilintarkastajana toimi KHT Pekka Pajamo. 

Henkilöstö 

Lounet Oy:n henkilöstökapasiteetti oli vuoden 2005 lopussa 103 henkilöä (sisältää sekä 
vakituisessa työsuhteessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat). Lisäksi Lounetin 
ohjauksessa oli 12 henkilöä vuokratyövoimana lähinnä back office –toiminnossa. 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 

Lounet Oy:n tulos tilikaudella 1.1.2005 – 31.12.2005 oli 1.157.466,16 €. Hallitus 
ehdottaa, että osinkoa ei jaeta ja että tulos siiretään voittovarat -tilille.  
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.7.2 Konsernin ja emoyhtiö Lounetin tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma 
 
Konsernin tuloslaskelma 
 
Konserni 2005 2004

Liikevaihto 20 039 845,54 14 612 920,93

Valmistus omaan käyttöön 84 000,00 68 250,00
Liiketoiminnan muut tuotot 980 463,90 1 059 717,87

Kulut
  Materiaalit ja palvelut -8 466 224,26 -4 432 619,63
  Henkilöstökulut -4 619 436,67 -4 421 743,57
  Poistot ja arvonalentumiset -3 153 732,09 -2 658 664,84
  Muut liiketoiminnan kulut -4 417 812,19 -3 944 587,10
Kulut yhteensä -20 657 205,21 -15 457 615,14

Liikevoitto 447 104,23 283 273,66

Rahoitustuotot ja -kulut 270 023,73 289 105,79

Voitto ennen satunnaisia eriä 717 127,96 572 379,45

Satunnaiset erät 264 365,83 264 600,00

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 981 493,79 836 979,45

Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00
Välittömät verot -81 132,05 -205 497,29

Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta 0,00 0,00

Tilikauden voitto 900 361,74 631 482,16  
 

4
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Konsernin tase 

Konserni 2005 2004

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 425 982,14 447 693,29
Aineelliset hyödykkeet 19 178 229,95 19 017 573,26
Sijoitukset 2 533 469,59 2 574 397,93
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00

22 137 681,68 22 039 664,48

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 228 980,43 260 277,15
Lyhytaikaiset saamiset 4 311 877,11 3 146 228,57
Rahat ja pankkisaamiset 5 418 583,16 1 213 274,13

9 959 440,70 4 619 779,85

32 097 122,38 26 659 444,33

Vastattavaa 2005 2004

Oma pääoma
Osakepääoma 1 092 098,00 849 398,00
Vararahasto 3 236 111,54 3 236 111,54
Ylikurssirahasto 6 096 557,57 2 247 480,63
Muut rahastot 6 857 616,45 6 857 616,45
Edellisten tilikausien voitto 4 394 485,93 4 906 252,77
Tilikauden voitto 900 361,74 631 482,16

22 577 231,23 18 728 341,55

Vähemmistöosuus 1 971 902,73 1 971 902,73

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 779 223,78 943 355,77
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 011 214,27 1 123 355,46
Lyhytaikainen vieras pääoma 5 757 550,37 3 892 488,82

7 547 988,42 5 959 200,05

32 097 122,38 26 659 444,33
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Konsernin rahoituslaskelma

Konserni 2005 2004

Liiketoiminta
Myynnistä saadut maksut 17 880 821,81 13 519 131,12
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 755 176,32 1 162 254,71
Maksut liiketoiminnan kuluista -14 749 039,78 -11 596 721,27
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 886 958,35 3 084 664,56
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -26 456,57 -28 087,33
Saadut korot 135 979,50 153 143,24
Saadut osingot 157 890,00 128 992,42
Verot -283 213,75 -155 201,42
Liiketoiminnan nettokassavirta 3 871 157,53 3 183 511,47

Investoinnit
Muun käyttöomaisuuden ostot -2 845 087,07 -2 871 321,53
Osakkeiden myynnit 480 036,00 117 000,00
Muun käyttöomaisuuden myynnit 67 743,58 190 346,62
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys 24,00 0,00
Investointien kassavirta yhteensä -2 297 283,49 -2 563 974,91

Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -76 478,48 -76 478,48
Saamisten lisäys(-)/ vähennys (+) 0,00 31 692,23
Maksetut osingot -1 138 485,29 -4 488 624,67
Rahoitus yhteensä -1 214 963,77 -4 533 410,92

Likvidien varojen lisäys/ vähennys 358 910,27 -3 913 874,36
Fuusion vaikutus likvideihin varoihin 3 846 398,76 0,00
Purun vaikutus likvideihin varoihin 0,00 0,00
Likvidit varat 1.1. 1 213 274,13 5 127 148,49

Likvidit varat 31.12. 5 418 583,16 1 213 274,13
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Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiö 2005 2004

Liikevaihto 20 039 845,54 14 612 483,65

Valmistus omaan käyttöön 84 000,00 68 250,00
Liiketoiminnan muut tuotot 847 304,14 942 574,47

Kulut
  Materiaalit ja palvelut -8 476 176,65 -4 432 619,63
  Henkilöstökulut -4 618 313,71 -4 421 245,13
  Poistot ja arvonalentumiset -2 880 769,97 -2 386 666,89
  Muut liiketoiminnan kulut -4 371 398,63 -3 923 719,85
Kulut yhteensä -20 346 658,96 -15 164 251,50

Liikevoitto 624 490,72 459 056,62

Rahoitustuotot ja -kulut 248 273,50 264 628,09

Voitto ennen satunnaisia eriä 872 764,22 723 684,71

Satunnaiset erät 264 365,83 264 600,00

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 137 130,05 988 284,71

Tilinpäätössiirrot 265 627,34 -134 280,33
Välittömät verot -245 291,23 -164 700,03

Tilikauden voitto 1 157 466,16 689 304,35
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Emoyhtiön tase 

Emoyhtiö 2005 2004

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 388 978,92 410 690,07
Aineelliset hyödykkeet 10 927 446,11 10 503 469,02
Sijoitukset 2 533 469,59 2 574 397,93
Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 995 289,25 6 331 698,74
Muut sijoitukset 155 855,28 203 927,52

20 001 039,15 20 024 183,28

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 228 980,43 260 277,15
Lyhytaikaiset saamiset 4 358 662,36 3 195 706,06
Rahat ja pankkisaamiset 5 268 447,25 691 580,10

9 856 090,04 4 147 563,31

29 857 129,19 24 171 746,59

Vastattavaa 2005 2004

Oma pääoma
Osakepääoma 1 092 098,00 849 398,00
Vararahasto 3 236 111,54 3 236 111,54
Ylikurssirahasto 6 096 557,57 2 247 480,63
Muut rahastot 6 918 615,85 6 918 615,85
Edellisten tilikausien voitto 2 334 105,19 2 788 049,84
Tilikauden voitto 1 157 466,16 689 304,35

20 834 954,31 16 728 960,21

Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 997 014,53 3 252 950,91

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 437 625,85 473 312,56
Lyhytaikainen vieras pääoma 5 587 534,50 3 716 522,91

6 025 160,35 4 189 835,47

29 857 129,19 24 171 746,59
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Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiö 2005 2004

Liiketoiminta
Myynnistä saadut maksut 17 880 821,81 13 514 467,47
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 654 181,26 1 034 442,38
Maksut liiketoiminnan kuluista -14 725 969,41 -11 519 888,42
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 809 033,66 3 029 021,43
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 835,04 -290,57
Saadut korot 87 028,68 102 281,27
Saadut osingot 157 890,00 128 992,42
Verot -283 213,75 -155 201,42
Liiketoiminnan nettokassavirta 3 767 903,55 3 104 803,13

Investoinnit
Muun käyttöomaisuuden ostot -2 835 445,35 -2 871 321,53
Osakkeiden myynnit 480 036,00 117 000,00
Muun käyttöomaisuuden myynnit 67 743,58 190 346,62
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys 48 072,24 48 048,24
Investointien kassavirta yhteensä -2 239 593,53 -2 515 926,67

Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0,00 0,00
Saamisten lisäys(-)/ vähennys (+) 0,00 31 692,23
Maksetut osingot -1 138 485,29 -4 488 624,67
Rahoitus yhteensä -1 138 485,29 -4 456 932,44

Likvidien varojen lisäys/ vähennys 389 824,73 -3 868 055,98
Fuusion vaikutus likvideihin varoihin 3 846 398,76 0,00
Purun vaikutus likvideihin varoihin 340 643,66 0,00
Likvidit varat 1.1. 691 580,10 4 559 636,08

Likvidit varat 31.12. 5 268 447,25 691 580,10

4.8 Tilintarkastuskertomus 

Lounet Oy:n osakkeenomistajille 

Olemme tarkastaneet Lounet Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen, joka sisältää sekä konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme 
lausunnon tilinpäätöksestä ja emoyhtiön hallinnosta. 

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai 
puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain 
säännösten perusteella. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen 
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön 
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toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen 
esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen 

Turku 8. helmikuuta 2006 

KPMG OY AB 

Pekka Pajamo 
KHT 
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5 Verotus          

5.1 Yleistä  

Tässä yhteenvedossa selvitetään yleisellä tasolla eräitä Ostotarjouksen mukaisten 
osakkeiden luovutuksen verotukseen liittyviä kysymyksiä Suomen lainsäädännön 
kannalta. Alla esitetty yhteenveto perustuu Tarjousmuistion päivämääränä Suomessa 
voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja vallitsevaan oikeuskäytäntöön. Mahdolliset 
verolainsäädännön muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. 
Yhteenvedossa ei ole huomioitu muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. 
Yhteenvedon tarkoituksena ei ole pyrkiä selvittämään tyhjentävästi kaikkia mahdollisia 
Suomen lainsäädännöstä johtuvia veroseuraamuksia, minkä vuoksi Ostotarjouksen 
hyväksymistä harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen 
tietoja Ostotarjouksen mukaisen osakkeiden myynnin veroseuraamuksista. 
                     
5.2 Varainsiirtovero  
                    
Osakkeiden luovutuksista on suoritettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia 
kauppahinnasta. Pääsääntöisesti ostaja vastaa varainsiirtoveron suorittamisesta. Elisa 
vastaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen perusteella tehtäviin 
osakekauppoihin liittyvistä Suomessa perittävistä varainsiirtoveroista.

5.3 Luovutusvoittoverotus  

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät 
Osakkeiden luovutuksesta saatavat luovutusvoitot ovat verovapaata tuloa Suomessa 
yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle, jos 
luonnollisen henkilön tai kuolinpesän luovuttamien omaisuuserien 
kokonaisluovutushinta ei ylitä 1 000 euroa kyseisenä verovuonna. Jos mainittu summa 
ylittyy, Suomessa yleisesti verovelvolliseksi katsottavien luonnollisten henkilöiden ja 
kuolinpesien luovutusvoittoja verotetaan täysimääräisesti. Pääomatulojen verokanta 
vuonna 2006 on 28 prosenttia. 

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä osakkeiden luovutushinnasta niiden 
hankintahinnan ja myyntikustannusten yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti yksityishenkilöt ja 
kuolinpesät voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää myös hankintameno-
olettamaa. Hankintameno-olettamana luovutushinnasta vähennetään yleensä 20 
prosenttia, mutta mikäli luovutetut osakkeet ovat olleet luovuttajalla vähintään 
kymmenen vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli 
hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen hankintahinnan sijasta, voiton 
hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-
olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää enää erikseen. Yleisesti verovelvollinen 
luonnollinen henkilö tai kuolinpesä voi vähentää Luovutuksesta aiheutuneen tappion 
verotuksessaan vain saman verovuoden ja kolmen seuraavan vuoden aikana 
saamistaan luovutusvoitoista. 

Yhteisöt
Osakkeiden luovutushinta luetaan suomalaisella yhteisöllä joko elinkeinotoiminnan tai 
muun toiminnan tulolähteeseen. Yhteisön verotettava tulo määritetään erikseen 
elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Molempien tulolähteiden tuloa verotetaan 
kiinteän 26 prosentin verokannan mukaan verovuonna 2006. Luovutettujen osakkeiden 
hankintahinta on yhteisön vähennyskelpoista menoa siinä tulolähteessä, johon myytävät 
osakkeet kuuluivat. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osakkeiden 
mahdollinen luovutustappio voidaan vähentää muista elinkeinotoiminnan tuloista. 
Elinkeinotoiminnan tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen 
vuoden aikana. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuulumattomat luovutustappiot ovat 
vähennettävissä vain tappiovuonna tai sitä seuraavien kolmen vuoden aikana saadusta 
tai saaduista omaisuuden luovutusvoitoista. 
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Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osakkeenomistajat eivät ole Suomessa 
verovelvollisia osakkeiden luovutuksesta saatavasta voitosta, ellei osakkeiden luovutus 
liity Suomessa olevan kiinteän toimipaikan elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. 
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Liite 1. Yhtiön yhtiöjärjestys

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhtiön toiminimi on Lounet Oy ja kotipaikka Turku. 

2 § YHTIÖN TOIMIALA 
Yhtiö harjoittaa yleistä teletoimintaa ja televiestintään liittyvää palvelutoimintaa, alan 
laitteiden myynti-, vuokraus-, asennus- ja huoltotoimintaa, sijoitustoimintaa sekä 
arvopaperien ja osakkeiden omistamista ja kauppaa. 

3 § OSAKEPÄÄOMA 
Yhtiön vähimmäispääoma on 400.000 euroa ja enimmäispääoma 1.600.000 euroa, 
joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 
Osakkeiden nimellisarvo on viisi (5) senttiä. 

4 § HALLITUS 
Yhtiöllä on hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu neljästä (4) kuuteen 
(6) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi aikaa vaalin 
suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä siten, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva 
määrä hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 

Hallitukseen ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. 

5 § TOIMITUSJOHTAJA 
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on 
huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen valvonnassa ja sen antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

6 § HALLINTONEUVOSTO 
Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 10-30 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. 
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi aikaa 
vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä siten, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva 
määrä hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 

Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. 
Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. 

7 § HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT 
Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. 
Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 
lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. 

Hallintoneuvosto kokoontuu hallituksen kutsusta vähintään kerran vuodessa. 

8 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin 
yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai 
kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. 
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9 § TILINTARKASTAJAT 
Yhtiössä on yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei tällöin tarvitse valita erikseen varatilintarkastajaa. 

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 

10 § TILIKAUSI 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

11 § KOKOUSKUTSU JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa 
ja viimeistään viikkoa ennen kokousta tai viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, 
joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiön toimialueella leviävässä hallituksen 
määräämässä sanomalehdessä. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoitettava siitä yhtiölle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää 
ennen kokousta. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, 
jos hän kirjallisesti vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

12 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on: 

esitettävä 
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 
2. tilintarkastuskertomus; 
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä 
4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa 
aihetta; 
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle; 
7. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista; 
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
9. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä; 
10. tilintarkastajien lukumäärästä; 

valittava 
11. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; 
12. hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle; ja 
13. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

13 § VÄLITYSEHTO 
Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, 
tilintarkastajan ja osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun 
lain mukaan. 
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Liite 2. Lounetin hallituksen hankkima asiantuntijalausunto (Fairness Opinion) 
Tarjoushinnasta 

Vastiketta koskeva ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:n lausunto (Fairness Opinion) 

Lounet Oy 
Hallitus
Brahenkatu 20 
20100 Turku      Helsinki, 8. kesäkuuta 2006 
          

Lounet Oy:n hallitukselle,  

ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy (”ICECAPITAL”) on toiminut Lounet Oy:n (”Lounet”) 
taloudellisena neuvonantajana Lounetin ja Elisa Oyj:n (”Elisa”) välisissä neuvotteluissa, 
joiden tuloksena Elisa tarjoutuu tekemään ostotarjouksen Lounetin osakkeista. 

Lounetin hallitus on pyytänyt ICECAPITALin lausuntoa siitä, onko Lounetin 
osakkeenomistajien ostotarjouksessa saama vastike taloudellisesta näkökulmasta 
arvioituna kohtuullinen.  

Lounetin ja Elisan (yhdessä ”Yhtiöt”) hallitukset ovat laatineet sopimuksen ostotarjousta 
ja siihen liittyvää Yhtiöiden yhdistämistä koskien (”Sopimus”). Sopimuksen mukaan Elisa 
tarjoutuu hankkimaan kaikki Lounetin osakkeet, joita Elisa itse tai sen tytäryhtiöt eivät 
omista, Lounetin nykyisille osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella. Elisan ja sen 
tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistus Lounetista on sopimuksen allekirjoittamishetkellä 
noin 42,9 prosenttia. Elisan ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistus Lounetista on 
46,7 prosenttia, mikäli Lounetin ylimääräinen yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön 
omistamat omat osakkeet. Ostotarjouksessa Elisa tarjoaa 1.310 euroa yhdestä Lounetin 
ns. vanhasta puhelinosakkeesta (vastaa 1,31 euroa per osake). Lisäksi Lounetin 
nykyinen osakkeenomistaja saa tilikaudelta 2005 maksettavan 90 euron osingon per ns. 
vanha puhelinosake (vastaa 0,09 euroa per osake). 

Ostotarjouksen toteutuessa täysimääräisesti tai Elisan saavuttaessa ensin 
ostotarjouksella enemmän kuin 9/10 Lounetin osakkeista ja kaikkien osakkeiden 
tuomasta äänimäärästä ja sen jälkeisen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn 
toteutuessa Lounetista tulee Elisan täysin omistama tytäryhtiö. 

ICECAPITAL on Lounetin osakkeenomistajien ostotarjouksessa saaman vastikkeen 
kohtuullisuutta koskevaa lausuntoaan varten tutkinut ja huomioinut: 
- Yhtiöiden laatiman Sopimuksen ja Elisan tekemän ostotarjouksen keskeiset ehdot; 
- Lounetin tasekirjat vuosilta 2001-2005; 
- Lounetin budjetit ja taloudelliset ennusteet koskien vuosia 2006-2010; 
- keskustelut eräiden Lounetin operatiivisen johdon avainhenkilöiden kanssa koskien 

aikaisempaa ja tulevaa liiketoimintaa, taloudellista asemaa, Lounetin tulevaisuuden 
näkymiä sekä tiettyjä Lounetin sisäisiä taloudellisia raportteja ja muita Lounetin 
johdon laatimia operatiivisia raportteja ja ennusteita; 

- julkistettua tietoa vertailuyhtiöistä; 
- muita tietoja koskien Lounetin aikaisempaa ja tämänhetkistä liiketoimintaa sekä 

muita tarpeelliseksi katsomiamme analyysejä lausuntomme tueksi ottaen huomioon, 
että lausuntomme perustuu pääosin taloudelliseen analyysiin Lounetin ennustetuista 
kassavirroista ja vertailuyhtiöanalyysiin. 

Olemme luottaneet käyttämämme informaation oikeellisuuteen ja täydellisyyteen tämän 
lausunnon laatimisessa. Emme ole ottaneet vastuuta kyseisten tietojen oikeellisuudesta 
ja täydellisyydestä tai tarkistaneet niitä erikseen, riippumatta siitä, onko tieto ollut julkista, 
yhtiön meille antamaa, tai saatu julkisista asiakirjoista. Edellä mainitut tiedot käsittävät 
taloudelliset tiedot, suunnitelmat, tavoitteet tai ennusteet sekä juridiset ja muut tiedot. 
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Olemme myös olettaneet, että arviot ja ennusteet, jotka Lounetin johto on meille antanut, 
on valmisteltu pohjautuen parhaaseen saatavilla olleeseen tietoon ja Yhtiöiden johdon ja 
hallitusten jäsenien harkintaan yhtiön liiketoiminnan ja toimintojen tulevaisuuden 
näkymistä. ICECAPITAL ei ole suorittanut omaisuuden tai varojen fyysisiä tarkastuksia 
eikä ole laatinut tai hankkinut riippumattomia arviointeja Lounetin omaisuudesta, varoista 
tai velvoitteista. 

Tämä lausunto perustuu vallitsevaan sääntelyyn, markkinatilanteeseen, taloudellisiin, 
rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin, jotka ovat voimassa lausuntoa antaessamme. 
Tämän lausunnon perustana olevat olosuhteet voivat muuttua lausunnon antamisen 
jälkeen. 

ICECAPITALia ei ole pyydetty arvioimaan esitetyn yritysjärjestelyn suhteellista 
edullisuutta mihinkään muuhun vaihtoehtoiseen järjestelyyn. 

Lausuntomme on laadittu Lounetin hallituksen tiedoksi ja avuksi sen harkitessa 
ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen kohtuullisuutta eikä sitä tule käyttää muihin 
tarkoituksiin. Lausunto ei ole miltään osin suositus Lounetin osakkeenomistajille tai 
kenellekään muulle siitä, miten ostotarjouksen suhteen tulisi menetellä. Lausunnon saa 
julkaista kokonaisuudessaan ostotarjousesitteessä ja esittää Lounetin 
osakkeenomistajille ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään mm. Lounetin 
omistamien omien osakkeiden mitätöinnistä. Lausunnosta ei saa tehdä yhteenvetoa, 
eikä siihen saa muutoin viitata ilman ICECAPITALin etukäteen antamaa kirjallista 
suostumusta. 

Perustuen edellä olevaan ICECAPITALin lausunto on, että tällä päivämäärällä 
Elisan ostotarjouksessa tarjoama vastike on taloudellisesta näkökulmasta 
arvioituna Lounetin osakkeenomistajien kannalta kohtuullinen. 

Kunnioittavasti, 

ICECAPITAL PANKKIIRILIIKE OY   

Ari Lahti 
toimitusjohtaja 










