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TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA,
AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA
TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI
SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Intera on myynyt Kamux Oyj:n osakkeensa
Intera Fund II Ky (“Intera”) on myynyt tänään 9.9.2020 Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”Yhtiö”) osakkeensa
nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle suomalaisia ja kansainvälisiä instituutiosijoittajia
(”Osakemyynti”). Intera myi yhteensä 5 648 596 osaketta, joka vastaa noin 14,1 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 8,90 euroa ja
bruttomyyntitulot noin 50,3 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Intera ei omista Kamuxin osakkeita.
”Kamux on erinomainen yritys, jonka kasvutarina hakee vertaistaan. Olemme iloisia, että Yhtiö on saanut
pörssin kautta hienon joukon suomalaisia ja kansainvälisiä omistajia, yhteensä yli 11 000. Nyt tehty
transaktio merkitsee Interalle lopullista irtautumista yhtiöstä noin 9 vuoden omistusjakson päätteeksi”,
kommentoi Intera Partnersin osakas Juhana Kallio.
Kamux listautui pörssiin vuonna 2017. Sen jälkeen osake on tuottanut kurssinousuna ja osinkoina
sijoittajille yhteensä 40 prosenttia eilisellä päätöskurssilla laskien. Interan omistusaikana vuodesta 2011
Kamuxin liikevaihto kasvoi noin 70 miljoonasta noin 700 miljoonaan euroon. Yhtiön toiminta laajentui
Suomesta ensin Ruotsiin ja sen jälkeen Saksaan. Kamuxin perustaja Juha Kalliokoski on toiminut yhtiön
toimitusjohtajana sen perustamisesta lähtien.
”Kamuxin johdon ja koko henkilöstön luoma vahva kulttuuri on mahdollistanut väkevän kumppanuuden
Interan, Yhtiön ja omistajien välille. Tämän varassa on rakennettu erinomainen tiimi ja kehitetty yhdessä
voittava konsepti kansainvälisille markkinoille”, kertoo Kamux sijoituksesta vuodesta 2011 lähtien
vastannut Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen.
”Uskomme vahvasti, että Kamuxin menestystarina jatkuu myös tulevaisuudessa”, toteaa Kallio.
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
toimivat järjestäjinä Osakemyynnissä.
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Vastuunrajoitus
Danske Bank ja Skandinaviska Enskilda Banken toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Interan eikä
kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä
(riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Danske Bank ja Skandinaviska

Enskilda Banken eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Interalle, eivätkä ne
anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank
ja Skandinaviska Enskilda Banken eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän
tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa
rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä
tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa
tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa. Tässä mainittuja
arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

