Välittömään jakeluun

Verifone on myyty Francisco Partnersille 3,4 miljardin dollarin hintaan
Verifonen osakkeenomistajat saavat käteisenä 23,04 Yhdysvaltain dollaria
osakkeelta. Osakkeenomistajien saama hinta on pörssikurssia merkittävästi
parempi.
SAN JOSE, Kalifornia ja SAN FRANCISCO, Kalifornia – 9. huhtikuuta 2018 – Maailman johtaviin
maksu- ja kaupankäyntijärjestelmien toimittajiin kuuluva Verifone Systems, Inc. (NYSE: PAY) ("Verifone"
tai "Yritys"), ja johtava teknologiapainotteinen pääomasijoitusyhtiö Francisco Partners, ovat tänään
ilmoittaneet molemminpuolisesta sopimuksesta, jonka mukaan Francisco Partnersin johtama
sijoittajaryhmä, johon osallistuu myös British Columbia Investment Management Corporation ("BCI"),
ostaa Verifonen käteisellä hintaan 23,04 dollaria osakkeelta. Kokonaissumma on siten noin 3,4 miljardia
Yhdysvaltain dollaria, ja siihen sisältyy myös Verifonen nettovelka.
Sopimuksen mukaan Verifonen osakkeenomistajat saavat kustakin Verifonen kantaosakkeesta
käteisenä 23,04 dollaria, mikä on noin 54 % enemmän kuin yrityksen osakkeen kaupantekokurssi
pörssin sulkemisaikaan 9.4.2018 (15,00 dollaria). Verifonen hallitus on yksimielisesti hyväksynyt
lopullisen sopimuksen ja suosittelee myös Verifonen osakkeenomistajille äänestämistä kaupan
puolesta. Kaupan jälkeen Verifonesta tulee yksityisomistuksessa oleva yritys.
Verifonen pääjohtaja Paul Galant kertoo: "Olemme hyvin tyytyväisiä tähän sopimukseen Francisco
Partnersin kanssa. Kaupalla on merkittävä rahallinen arvo osakkeenomistajillemme, ja samalla myös
asiakkaamme saavat kaupasta huomattavaa hyötyä. Koemme tämän kaupan heijastavan onnistunutta
kehitystämme päätelaitteiden toimittajasta maksu- ja kaupankäyntijärjestelmien tarjoajaksi. Francisco
Partnersin resurssit, asiantuntemus ja aiemmat onnistumiset globaalien teknologiayritysten
kasvattamisessa antavat meille varmuutta, ja uskomme voivamme entistä paremmin täyttää eri puolilla
maailmaa olevien asiakkaidemme tarpeet."
"Verifone kehittää edelleen vaikuttavia tuotteita ja teknologioita, ja sillä on houkuttelevia pitkän aikavälin
kasvunäkymiä", kertoo Francisco Partnersin kumppani Peter Christodoulo. "On erittäin kiinnostavaa
päästä investoimaan tähän maailmanlaajuisen maksu- ja kaupankäyntiekosysteemin kannalta tärkeään
alustaan ja saada ohjata sen kasvua."
"Verifonen kehitys laitteistotoimittajasta ensiluokkaiseksi maksu- ja kaupankäyntiratkaisujen tarjoajaksi on
vasta aluillaan", lisäsi Francisco Partnersin kumppani Jason Brein. "Odotamme innolla yrityksen tukemista
sen jatkuvassa kehityksessä."
"Tämä investointi pohjautuu vahvuuksiimme talousteknologioissa, järjestelmissä ja ohjelmistoissa",
huomauttaa Francisco Partnersin perustaja ja toimitusjohtaja Dipanjan "DJ" Deb. "Francisco Partners
antaa Verifonelle täyden huomionsa tukeakseen sen jatkuvaa kasvua ja muutosta maailmassa, jossa
ohjelmistot ovat yhä keskeisemmässä osassa."
Kaupassa ei ole rahoitukseen liittyvää toteutumisehtoa, vaan kaupan odotetaan toteutuvan vuoden
2018 kolmannen vuosineljänneksen aikana sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajat ja viranomaiset
hyväksyvät kaupan ja muut vastaavat tavanomaiset toteutumisehdot täyttyvät. Fuusiosopimukseen on
kirjattu 24. toukokuuta 2018 saakka kestävä ajanjakso, jonka aikana Verifonen hallitus ja neuvonantajat
voivat aktiivisesti pyytää kilpailevia tarjouksia, rohkaista sellaisten tekemiseen ja mahdollisesti aloittaa
neuvottelut tällaisia tarjouksia tekevien toisten osapuolten kanssa. Ei ole mitään takeita siitä, että
tällainen prosessi johtaisi parempaan tarjoukseen, eikä Verifone aio antaa tarjousprosessin etenemistä
koskevia tietoja, ellei hallitus päätä tällaisia lisätietoja edellyttää.
Verifonen taloudellisena neuvonantajana toimii Qatalyst Partners ja lainopillisena neuvonantajana
Sullivan & Cromwell LLP. Francisco-sijoittajaryhmän taloudellisina neuvonantajina toimivat Credit
Suisse, Barclays ja Royal Bank of Canada ja lainopillisena neuvonantajana Kirkland & Ellis LLP.
Credit
Suisse, Barclays ja Royal Bank of Canada ovat myös sitoutuneet kaupan velkarahoitukseen.

Tietoja Verifonesta
Verifone tuo jokapäiväisiin maksutapahtumiin uusia kiehtovia mahdollisuuksia niin kauppiaiden kuin
kuluttajien näkökulmasta. Yrityksemme on toimittanut jo yli 30 miljoonaa laitetta yli 150 maahan, ja
luotettavat asiantuntijamme työskentelevät maailman tunnetuimpien vähittäismyynnin tuotemerkkien
sekä rahoituslaitosten ja maksutoimittajien kanssa. Verifone liittää integroituun ratkaisualustaan yhä
uusia tuotteita täyttääkseen entistä paremmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden muuttuvat
tarpeet. Tinkimätön asenteemme turvallisuuteen juontaa jo yrityksemme 35-vuotisen historian alkuun,
ja pyrimme jatkuvasti ratkaisemaan mitä monimutkaisimmat maksuihin liittyvät haasteet. Verifone.com
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Tietoja Francisco Partnersista
Francisco Partners on johtava globaali pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut teknologiaan ja
teknologiapalveluihin. Francisco Partners on reilun 18 vuoden olemassaolonsa aikana kerännyt yli 14
miljardia dollaria pääomaa ja sijoittanut yli 200 teknologiayritykseen, ja se onkin eräs aktiivisimmista ja
pitkäaikaisimmista teknologia-alan sijoittajista. Francisco Partners valitsee investointeja, joissa sen syvä
alakohtainen tietämys ja operatiivinen osaaminen voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan täyden
potentiaalinsa. Lisätietoja on osoitteessa www.franciscopartners.com.
Tietoja British Columbia Investment Management Corporationista (BCI)
Victoriassa, Brittiläisessä Kolumbiassa päämajaansa pitävä British Columbia Investment Management
Corporation (BCI) on yksi Kanadan suurimmista institutionaalisista sijoittajista maailmanlaajuisilla
pääomamarkkinoilla. Sen hallinnoiman nettovarallisuuden suuruus 31.3.2017 oli 135,5 miljardia Kanadan
dollaria. BCI tekee pitkäaikaissijoituksia, mukaan lukien yksityisiä pääomasijoituksia, kaikissa merkittävissä
omaisuusluokissa. BCI:n asiakkaita ovat muun muassa julkisen sektorin eläkejärjestelmät, julkiset rahastot
sekä vakuutusrahastot. https://www.bci.ca
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Tulevaisuutta koskevia lausuntoja koskeva varoituslauseke
Tässä tiedonannossa on tiettyjä vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lainsäädännön
tarkoittamia tulevaisuutta koskevia lausuntoja. Nämä lausunnot perustuvat johdon tämänhetkisiin
odotuksiin tai uskomuksiin sekä tällä hetkellä saatavilla oleviin kilpailutilannetta, yrityksen taloustilannetta
ja yleistä taloustilannetta koskeviin tietoihin. Näihin lausuntoihin liittyy epävarmuutta, ja ne ovat alttiita
olosuhteiden muutoksille. Todelliset tulokset saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevien
lausuntojen suoraan tai epäsuoraan esittämistä tuloksista seurauksena talouteen, liiketoimintaan,
kilpailutilanteeseen, teknologioihin ja/tai sääntelyyn vaikuttavista tekijöistä sekä muista Verifonen
liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka eivät ole Verifonen
vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa seuraavat
rajoittumatta kuitenkaan niihin: osapuolten kyky vastata fuusion ajankohtaa ja loppuunsaattamista
koskeviin odotuksiin, fuusion mahdollinen hyväksymättä jättäminen Verifonen osakkeenomistajien
toimesta, fuusiosopimuksen purkamiseen johtavan minkä tahansa tapahtuman, muutoksen tai muun
olosuhteen ilmeneminen, osakkeenomistajien reaktio fuusioon, fuusion täyttymistä koskevan minkä
tahansa vaatimuksen täyttymättä jääminen, mukaan lukien siihen rajoittumatta fuusion toteuttamiseksi
hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan tarvittavan viranomaishyväksynnän epääminen, viivästyttäminen tai
myöntämisestä kieltäytyminen,
johdon huomion siirtyminen pois jatkuvasta liiketoiminnasta fuusion seurauksena, fuusioilmoituksen
vaikutukset Verifonen asiakas- ja toimittajasuhteisiin, liiketoiminnan tuloksiin ja liiketoimintaan yleensä,
fuusiota koskevien tiedotteiden mahdolliset haitalliset vaikutukset Verifonen osakkeiden
markkinahintaan, fuusioon liittyvien oikeudellisten menettelyjen lopputulokset, työntekijöiden pysyvyys
fuusion seurauksena sekä liiketoimintaamme vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät, jotka sisältyvät
Securities and Exchange Commissionille tekemiimme ilmoituksiin, joita ovat muun muassa yrityksen
vuosikertomus lomakkeella 10-K ja neljännesvuosittaiset raportit lomakkeella 10-Q.
Tulevaisuutta koskevat näkemykset edustavat ainoastaan kyseisten lausuntojen antamispäivänä olevaa
näkemystä. Verifone ei ole velvollinen ja nimenomaisesti kiistää velvollisuutensa päivittää tai muuttaa
tulevaisuutta koskevia lausuntojaan uusien tietojen, tulevien tapahtumien, oletusten muutosten tai
muiden seikkojen valossa muutoin kuin lain edellyttämällä tavalla.
Lisätiedot ja lisätietojen lähteet
Tätä tiedonantoa voidaan pitää Verifonen myyntiä Francisco Partnersille koskevana tarjousasiakirjana.
Ehdotetun kaupan yhteydessä Verifone ja Francisco Partners aikovat toimittaa SEC:lle asiaankuuluvat
aineistot, mukaan lukien Verifonen Schedule 14A -välityslausuman. VERIFONEN
OSAKKEENOMISTAJIA KEHOTETAAN LUKEMAAN KAIKKI SEC:LLE TOIMITETUT
ASIAANKUULUVAT ASIAKIRJAT, NÄIHIN SISÄLTYEN VERIFONEN VÄLITYSLAUSUMA, KOSKA
NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA EHDOTETUSTA KAUPASTA.
Asiakirjat ovat sijoittajien ja arvopaperinhaltijoiden saatavilla maksutta SEC:n verkkosivulla,
http://www.sec.gov. Verifonen osakkeenomistajille ilmoitetaan asianmukaisena ajankohtana, miten he
saavat kauppaan liittyvät asiakirjat maksutta Verifonelta. Tällaisia asiakirjoja ei tällä hetkellä ole
saatavilla.

Valtakirjojen hankinta
Verifonea ja sen yritysjohtajia voidaan pitää valtakirjojen hankinnan osallistujina yrityksen lähestyessä
Verifonen kantaosakkeiden haltijoita tätä kauppaa koskevien valtakirjojen saamista varten. Tietoja
Verifonen yritysjohtajista on esitetty Verifonen vuoden 2018 yhtiökokouksen välityslausumassa (proxy
statement), joka on toimitettu SEC:lle 8. helmikuuta 2018. Sijoittajat saavat lisätietoa kyseisten
henkilöiden intresseistä lukemalla kauppaa koskevan välityslausuman sen tullessa saataville.

