OSAKEANNIN EHDOT
Osakeannin yleiskuvaus

Osallistumisoikeus ja merkinnän
vähimmäismäärä

Taaleritehdas Oyj:n (”Yhtiö”) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien
osakkeiden määrä voi olla enintään 3 200 000
uutta B-sarjan osaketta.

Osakeannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan
yleisön merkittäväksi Suomessa. Osakeantiin
voivat myös osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Euroopan talousalueen-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.

Yhtiön hallitus päätti 26.2.2015 alustavasti laskea liikkeeseen yllä mainitun valtuutuksen nojalla enintään 3 200 000 uutta B-sarjan
osaketta (“Tarjottavat Osakkeet” tai ”Osakkeet”), jotka tarjotaan osakkeen-omistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yleisölle
Suomessa (”Osakeanti”). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska Osakeannista saatavat varat on tarkoitus
käyttää Vakuutusyhtiö Garantian yritysoston
rahoittamiseen. Siten merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Merkinnän vähimmäismäärä Osakeannissa on 800 Tarjottavaa Osaketta. Merkittävien osakkeiden lukumäärä tulee olla jaollinen
100:lla. Saman sijoittajan merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkinnäksi.
Merkintähinta
Merkintähinta Osakeannissa on 7,25 euroa
Tarjottavalta Osakkeelta. Osakeannin merkintähinta vastaa Yhtiön B-sarjan osakkeen
vaihdolla painotettua keskikurssia kahden
kuukauden ajalta ennen osakeantipäätöstä
29.12.2014–25.2.2015.

Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 13 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 1 prosenttia niiden
tuottamista äänistä ennen Osakeantia sekä
noin 11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 1 prosenttia niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä suoritettu maksu kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintäaika
Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika (“Osakeannin Merkintäaika”) alkaa 2.3.2015 klo 9.30 ja päättyy viimeistään
13.3.2015 klo 16.30. Osakeannin merkintäaika päättyy Nordean internetin E-merkinnän
osalta viimeistään 11.3.2015 klo 16.30.

Taaleritehtaan Varainhoito Oy toimii Osakeannin järjestäjänä (”Järjestäjä”). Osakeannin
merkintäpaikkana Taaleritehtaan asiakkaille
toimii Taaleritehtaan Varainhoito Oy. Nordea
Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) toimii merkintäpaikkana Osakeannissa.
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Yhtiöllä on ylikysyntätilanteessa tai kysyntätilanteesta huolimatta oikeus Osakeannin
keskeyttämiseen aikaisintaan 4.3.2015 kello
16.30. Osakeantia ei kuitenkaan voi keskeyttää kesken päivän klo 9.30 ja 16.30 välisenä
aikana. Yhtiö julkaisee tiedon mahdollisesta
keskeytyksestä yhtiötiedotteella välittömästi Osakeannin Merkintäajan keskeytyksen
tapahduttua. Osakeannin Merkintäajan keskeyttämisen tai päättymisen jälkeen tulleita
Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä ei huomioida.

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat
Nordean asiakkaille:
•

•

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin Merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella,
josta ilmenee Osakeannin Merkintäajan uusi
päättymisajankohta. Osakeannin Merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 20.3.2015
kello 16.30. Osakeannin Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava
viimeistään Osakeannin Merkintäajan yllä
esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

•

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat
muille kuin Nordean asiakkaille:
•

Merkintäpaikat ja -sitoumuksen antaminen
Osakeannin merkintäpaikkana Taaleritehtaan
asiakkaille toimii Taaleritehtaan Varainhoito
Oy:n toimipaikat:
•
•
•
•
•

Nordean verkkopankki, henkilöasiakkaan
pankkitunnuksilla, osoitteessa
www.nordea.fi/osakkeet
Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse
Nordean henkilöasiakkaan
pankkitunnuksilla ma-pe klo 8.00 – 20.00
(Suomen aikaa) numerossa 0200 3000
(suomenkielinen palvelu, pvm/mpm),
numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen
palvelu, pvm/mpm) tai
ma-pe klo 10.00 – 16.30 (Suomen aikaa)
numerossa 0200 70 000
(englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)
Nordean konttorit (pois lukien
kassapalvelukonttorit) Suomessa
aukioloaikojensa puitteissa

•

Helsinki, osoite: Kluuvikatu 3, 2. krs,
00100 Helsinki
Turku, osoite: Kauppiaskatu 1, 2. krs,
20100 Turku
Tampere, osoite: Keskustori 5, 2. krs,
33100 Tampere
Oulu, osoite: Pakkahuoneenkatu 15 A,
2. krs, 90100 Oulu
Pori, osoite: Yrjönkatu 1, 28100 Pori.
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Internet E-merkintä ilman
pankkitunnuksia henkilöasiakkaille
osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet
Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa palveluaikojensa puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja
tarjoavista konttoreista saa Nordean
Asiakaspalvelusta1 puhelimitse
numerosta 0200 3000 (suomenkielinen
palvelu, pvm/mpm), numerosta 0200
5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm)
tai ma-pe klo 10.00 – 16.30 (Suomen
aikaa) numerosta 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)
Paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu

Merkintäsitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa henkilöasiakkaan verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt
eivät voi antaa merkintäsitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalveluun, Nordean
verkkopankissa tai E-merkintänä. Nordea
Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.

Osakeannin ehdollisuus ja menettely
ylimerkintätilanteissa
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta ja merkintöjen hyväksymisestä sekä Tarjottavien Osakkeiden määrästä Osakeannin
Merkintäajan päätyttyä, arviolta 16.3.2015.
Hallitus voi myös päättää olla toteuttamatta
Osakeantia. Yhtiön hallitus päättää myös menettelystä ylimerkintätilanteissa. Merkinnät
voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne
voidaan myös hylätä. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 16.3.2015.

Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä Emerkinnän kautta Osakeannissa 15 000 euroon asti. Jos merkintä on yli 15 000 euroa,
merkintäsitoumuksen voi antaa Nordean
konttorissa.
Merkintää tehtäessä ja Tarjottavia Osakkeita
maksettaessa on otettava huomioon merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Tarjottavia Osakkeita vastaava merkintähinta on
maksettava kokonaisuudessaan merkinnän
tekemisen yhteydessä, ellei merkintäpaikan
ohjeista muuta johdu.

Mahdollisesti hylättyjen sekä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa leikattujen merkintöjen merkintähinnat palautetaan kohdassa
” - Merkintähinnan palauttaminen” kuvatun
mukaisesti.
Esitteen täydentäminen ja oikeus
merkintäsitoumuksen peruuttamiseen

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai
perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan
” - Esitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen” mukaisesti.
Merkintäpaikalla, Yhtiöllä tai Järjestäjällä on
oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai
osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen, merkintäpaikan antamien tarkempien
ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen, jossa tapauksessa merkintähinta palautetaan kohdassa ” - Merkintähinnan palauttaminen” kuvatun mukaisesti.

Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei
voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperimarkkinalaki”) edellyttämissä tilanteissa.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten virheiden tai puutteiden tai olennaisten uusien tietojen johdosta, jotka liittyvät
Esitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa
olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos
Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka
ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään
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arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu
tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden
edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai
olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

kintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua tätä
koskevasta Yhtiön hallituksen, Järjestäjän tai
merkintäpaikan päätöksestä. Mikäli pankkitili on muussa rahalaitoksessa kuin Nordeassa,
palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.
Mahdollisesti palautettavalle määrälle ei
makseta korkoa.

Mahdollinen peruutus koskee peruutettavan
merkintäsitoumuksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan
yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.taaleritehdas.fi/anti2015. Samalla
ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.

Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintähinta palautetaan merkintäpaikan toimesta merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen
yhteydessä ilmoittamalleen pankkitilille Suomessa arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua tätä koskevasta hallituksen päätöksestä.
Mikäli pankkitili on muussa rahalaitoksessa
kuin Nordeassa, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin. Mahdollisesti palautettavalle
määrälle ei makseta korkoa.

Menettely merkintää peruutettaessa
Jos sijoittaja haluaa peruuttaa merkintänsä,
merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee
ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle,
jossa alkuperäinen merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei
kuitenkaan voi tehdä Nordean E-merkinnän
tai Nordean verkkopankin kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa.

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvoosuustileille ja kaupankäynti Tarjottaville
Osakkeilla

Jos merkintäsitoumus peruutetaan, merkintähinta palautetaan kohdassa ” - Merkintähinnan palauttaminen” kuvatun mukaisesti.

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava
arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa
toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Osakeannissa merkityt
Tarjottavat Osakkeet lasketaan liikkeeseen
arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n yllä-

Merkintähinnan palauttaminen
Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain, maksettu merkintähinta tai sen osa palautetaan
merkintäsitoumuksen antajalle hänen mer-
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pitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Tarjottavat Osakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille sen jälkeen kun ne on merkitty
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”), arviolta 17.3.2015. Hyväksymällä osakeannin ehdot merkintäsitoumuksen antaja antaa suostumuksen ja valtuuttaa Taaleritehdas Oyj:n
tai sen määräämän hakemaan osakkeiden kirjaamista arvo-osuustilille.

Maksut ja kulut

Tarjottavat Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle
monenkeskiselle First North -markkinapaikalle. Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla alkaa
arviolta 18.3.2015 erilaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115. Tarjottavat Osakkeet yhdistetään jo Yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena
olevien Yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 24.3.2015 kun Tarjottavien Osakkeiden
osinko-oikeudet ovat tulleet yhteneviksi Yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa. Yhtiön jo liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien B-sarjan osakkeiden
kaupankäyntitunnus on TAALB ja ISIN-koodi
FI4000062195.

Oikeus peruuttaa Osakeanti

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä merkintämaksua
merkitsijältä. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Mahdollisista pankkien perimistä tilisiirtopalkkioista merkintämaksujen yhteydessä
vastaa merkitsijä.

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti ennen Osakeannin Merkintäajan päättymistä tai sen jälkeen markkinatilanteen tai
Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa
Osakeannin, Yhtiö julkistaa päätöksen sekä
tarkemmat ohjeet merkitsijöille yhtiötiedotteella. Yhtiö palauttaa Tarjottavia Osakkeita
vastaavan merkintähinnan sijoittajalle arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluttua päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa.
Tiedot

Osakkeenomistajien oikeudet
Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen)
5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
www.taaleritehdas.fi/anti2015.

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön B-sarjan osakkeet lukuun ottamatta yhtiökokouksessa 20.3.2015
mahdollisesti päätettävää, tilikauden 2014
tuloksen perusteella maksettavaa osinkoa,
kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin, arviolta 17.3.2015.
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Sovellettava laki ja erimielisyyksien
ratkaiseminen
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista
käytännön toimenpiteistä.
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OHJEITA SIJOITTAJILLE
Merkintäpaikat

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat
muille kuin Nordean asiakkaille:

Osakeannissa merkintäsitoumuksia ottavat
vastaan Yhtiön toimipisteet:
•
•
•
•
•

•

Helsinki, osoite: Kluuvikatu 3, 2. krs,
00100 Helsinki
Turku, osoite: Kauppiaskatu 1, 2. krs,
20100 Turku
Tampere, osoite: Keskustori 5, 2. krs,
33100 Tampere
Oulu, osoite: Pakkahuoneenkatu 15 A,
2. krs, 90100 Oulu
Pori, osoite: Yrjönkatu 1, 28100 Pori

•

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat
Nordean asiakkaille:
•

•

•

Nordean konttorit (pois lukien
kassapalvelukonttorit) Suomessa
aukioloaikojensa puitteissa,
Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse
Nordean pankkitunnuksilla
ma-pe klo 8.00 – 20.00 (Suomen aikaa)
numerossa 0200 3000 (suomenkielinen
palvelu, pvm/mpm), numerossa
0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu,
pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00 – 16.30
(Suomen aikaa) numerossa 0200 70 000
(englanninkielinen palvelu, pvm/mpm),
sekä
Nordean verkkopankki,
pankkitunnuksilla, osoitteessa
www.nordea.fi,

Internet E-merkintä ilman
pankkitunnuksia osoitteessa
www.nordea.fi/osakkeet, sekä
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit
(pois lukien kassapalvelukonttorit)
Suomessa palveluaikojensa
puitteissa. Tiedon merkintäpalveluja
tarjoavista konttoreista saa Nordea
Asiakaspalvelusta puhelimitse
numerosta 0200 3000 (suomenkielinen
palvelu, pvm/mpm), numerosta
0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu,
pvm/mpm) tai ma-pe klo 10.00 – 16.30
(Suomen aikaa) numerosta 0200 70 000
(englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)

Sitoumuksen antaminen
Sitoumuksen tekeminen puhelimitse tai
Nordean verkkopankin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi antaa sitoumuksia
puhelimitse Nordea Asiakaspalveluun, Nordean verkkopankissa tai E-merkintänä. Nordea
Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.
Yksittäinen sijoittaja voi tehdä merkintöjä Emerkinnän kautta Osakeannissa 15 000 euroon asti. Jos merkintä on yli 15 000 euroa,
sitoumuksen voi antaa Nordean konttorissa.
Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja
on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun
sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut ky-
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seisen sitoumuksen mukaisen merkinnän.
Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon
mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Osakeannissa annettu sitoumus
on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”Osakeannin ehdot - Merkinnän peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä
tavalla. Sitoumus E-merkintöjen osalta katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on tehnyt sitoumuksen E-merkinnän ehtojen mukaisesti.

mialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi yhteisön
enintään kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote.
Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön
toimialaan eikä yhteisö ole ottanut käyttöön
edellä tarkoitettua yleistoimialaa, on merkintäsitoumuksen tekijän toimitettava enintään
kolmen (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote yhteisön päättävän elimen
kokouksen pöytäkirjasta koskien Tarjottavien
Osakkeiden merkintää.

Merkintäsitoumusta annettaessa on otettava
huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.

Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa
yhteisöä käy muutoin ilmi, joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen
kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla
henkilöllä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Yhtiön B-sarjan osakkeet kuuluvat arvoosuusjärjestelmään. Tämän johdosta merkintäsitoumuksen antajalla on oltava suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajaksi
nimetyssä yhteisössä arvo-osuustili, jonka
numero on ilmoitettava merkintäsitoumusta
annettaessa. Merkintäsitoumusta annettaessa ei voi käyttää toisen henkilön arvo-osuustiliä.

Merkintä asiamiehenä
Osakeannissa merkintäsitoumuksen voi antaa myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkintäsitoumuksen antamiseen. Valtuutetun tai muun
toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus siitä, että asiamies
on oikeutettu merkintäsitoumuksen antamiseen. Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei
ole toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole
annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai
puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hylätä ehtojen vastaisena.

Yhteisöjen merkintä
Osakeantiin osallistuvien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintäsitoumuksen antaneella
yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen yhteisön
puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu
arvopapereiden kauppa tai yhtiö on ottanut
käyttöön Osakeyhtiölain mukaisen yleistoi-
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Toimenpidemaksut
Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen
antamisesta eikä Tarjottavien Osakkeiden
merkinnästä palkkioita tai maksuja. Tilinhoitaja veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen
maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen
avaamisesta ja ylläpitämisestä.
Verotus
Kohdassa ”Verotus” on kuvattu Tarjottavien
Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien Sijoittajien verotukseen liittyviä asioita.
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