OSAKEANNIN EHDOT
Osakeantivaltuutukset
Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön
hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallitus
valtuutettiin päättämään Osakkeiden liikkeeseenlaskun kaikista ehdoista. Valtuutus kattaa sekä uusien Osakkeiden että
Yhtiön hallussa olevien omien Osakkeiden liikkeeseenlaskun, ja hallitus voi myös päättää Osakkeiden
liikkeeseenlaskusta suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti, ellei Yhtiön yhtiökokous peruuta
sitä tätä ennen.
Yhtiön hallitus päätti 9.10.2014 Antiosakkeiden liikkeeseenlaskusta hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot.
Osakeannin yleiset ehdot
Antiosakkeet
Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti
koostuu:
a)

Instituutioannista ("Instituutioanti"), jossa Antiosakkeita tarjotaan sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä
kansainvälisesti paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä.

b) Yleisöannista Suomessa ("Yleisöanti Suomessa"), jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Suomessa.
c)

Yleisöannista Ruotsissa ("Yleisöanti Ruotsissa"), jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Ruotsissa.

Antiosakkeiden määrä ja Lisäosake-erä
Osakeannissa liikkeeseenlaskettavien Antiosakkeiden määrä määritetään Instituutioannissa tarjousmenettelyllä sekä
sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen perusteella.
Olettaen, että Osakeannissa lasketaan liikkeeseen 2 873 563 Antiosaketta, Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen
Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlaskemista Osakkeista on noin 37,83 %.
Jos Osakeanti on ylimerkitty, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 431 034 Yhtiön
uudella Osakkeella ("Lisäosake-erä"). Olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Osakeannissa voidaan laskea
liikkeeseen yhteensä enintään 3 304 597 Antiosaketta, jolloin Osakeannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden
osuus Yhtiön kaikista liikkeeseenlasketuista Osakkeista on noin 41,17 %.
Hinnoittelu ja hinnanmuodostus
Yhtiö on asettanut yhdessä Järjestäjien kanssa alustavaksi hintaväliksi 8,70–9,80 euroa Antiosakkeelta ("Alustava
Hintaväli"). Jotta Antiosakkeille saataisiin markkinaperusteinen hinta, instituutiosijoittajille tarjotaan mahdollisuus
osallistua hinnanmuodostukseen antamalla merkintätarjous. Hinnanmuodostus tapahtuu Merkintäaikana (määritelty
alla).
Lopullinen
merkintähinta
Antiosakkeelta
("Merkintähinta")
määritetään
instituutiosijoittajien
hinnanmuodostuksen sekä sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tekemien merkintöjen
perusteella, ja se voi olla Alustavalla Hintavälillä tai sitä alhaisempi. Merkintähinta ei kuitenkaan voi olla enemmän
kuin 9,80 euroa.
Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa Merkintäaikana. Alustavan Hintavälin mahdollisista muutoksista ilmoitetaan
yhtiötiedotteella.
Yhtiö odottaa ilmoittavansa lopullisen Merkintähinnan yhtiötiedotteella noin 27.10.2014.
Antiosakkeiden maksaminen
Merkinnät maksetaan rahassa "Instituutioannin erityisehdot", "Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot" ja
"Yleisöantiin Ruotsissa sovellettavat erityisehdot" tarkemmin kuvatulla tavalla Järjestäjien ilmoittamalle pankkitilille
välittömästi saatavilla olevina varoina.

Sijoittajat, jotka ovat antaneet pääomalainaa Yhtiölle, voivat kuitenkin maksaa merkintänsä kuittaamalla
merkintähintasaatavan pääomalainan pääomalla. Yhtiö on saanut pääomalainaa Yhtiölle myöntäneiltä nykyisiltä
osakkeenomistajilta merkintäsitoumukset, joiden mukaan sitoumuksen antaneet pääomalainavelkojat sitoutuvat
merkitsemään Osakeannissa Antiosakkeita Merkintähintaan määrän, joka mahdollistaa pääomalainan koko pääoman
käyttämisen kyseisten Antiosakkeiden maksuun. Sitoumukset kattavat pääomalainat, joiden pääoma on yhteensä 1 350
tuhatta euroa.
Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääoma ei kasva
Osakeannin yhteydessä.
Euroclear Finlandin kautta sijoittajille Instituutioannissa ja Yleisöannissa Suomessa toimitettavat Antiosakkeet
maksetaan euroissa.
Yleisöannissa Ruotsissa toimitettavat Antiosakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa. Euroclear Swedenin kautta
sijoittajille Instituutioannissa toimitettavat Antiosakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa tai euroissa sijoittajan valinnan
mukaan. Ruotsin kruunujen määräinen lopullinen Merkintähinta määritetään EURSEK-termiinikurssilla Ruotsin
kruunuissa maksettavaa euroissa allokoitua määrää vastaavalle määrälle. Yhtiö julkistaa Ruotsin kruunujen määräisen
lopullisen Merkintähinnan yhtiötiedotteella Osakeannin tuloksen julkistamisen yhteydessä.
Merkintäaika
Antiosakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa 15.10.2014 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja sen
odotetaan päättyvän 24.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai lyhentää ja pidentää sitä. Merkintäaikaa voidaan
muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 22.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa
(15.30 Ruotsin aikaa) eikä sitä jatketa pidemmälle kuin 31.10.2014 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).
Merkintäajan mahdolliset muutokset ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Yhtiö ei voi muuttaa tai keskeyttää Merkintäaikaa klo
9.30 ja 16.30 välisenä aikana Suomen aikaa (8.30 ja 15.30 välisenä aikana Ruotsin aikaa) tai muuttaa Merkintäaikaa
Merkintäajan päättymisen jälkeen.
Mikäli Merkintäaikaa muutetaan, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan
vastaavasti, mutta First North Finlandiin ja First North Swedeniin listautumisen ja kaupankäynnin alkamisen ajankohtia
ei välttämättä muuteta.
Antiosakkeiden allokaatio
Yhtiö päättää, oman harkintansa mukaan, Antiosakkeiden allokaatiosta Instituutioannin, Yleisöannin Suomessa ja
Yleisöannin Ruotsissa välillä ja sijoittajien kesken Instituutioannissa, Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa
Ruotsissa. Jos Osakeanti on ylimerkitty, sijoittajille ei välttämättä allokoida kaikkia heidän merkitsemiään
Antiosakkeita tai yhtään Antiosaketta.
Jos Osakeanti on täysin merkitty tai ylimerkitty, Yhtiö allokoi sijoittajille Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa
Ruotsissa tehtyjen merkintöjen perusteella yhteensä vähintään 50 % merkintöjen mukaisista määristä siihen määrään
asti, joka vastaa enintään 20 % Antiosakkeista. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään
sijoittajien Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa antamat merkintäsitoumukset kokonaan 1 000
Antiosakkeeseen saakka.
Osakeannin tuloksen julkistaminen
Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen noin 27.10.2014 yhtiötiedotteella.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen
Osakeanti on suunnattu osakeanti, toisin sanoen Antiosakkeet tarjotaan poiketen Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön liiketoiminnan rahoittaminen ja
Yhtiön omistuspohjan laajentaminen, jota Yhtiön Osakkeiden suunniteltu listaaminen First North Finlandiin ja First
North Swedeniin edellyttää. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on olemassa Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
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Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen
Yhtiö hakee Antiosakkeiden rekisteröintiä Kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista Antiosakkeiden
allokaation jälkeen. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö odottaa, että liikkeeseenlasketut Antiosakkeet
rekisteröidään Kaupparekisteriin noin 5.11.2014. Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finlandin
arvo-osuusjärjestelmään niin pian kuin mahdollista Kaupparekisteriin tehdyn rekisteröimisen jälkeen.
Mahdollisimman pian Euroclear Finlandiin rekisteröimisen jälkeen Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille Euroclear
Finlandin ja Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmien kautta. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiön arvion
mukaan Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille noin 6.11.2014.
Listaaminen
Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille käsiteltäväksi Helsingin Pörssissä ja Tukholman Pörssissä
listatakseen:
a)

First North Finlandissa (i) Yleisöannissa Suomessa annetut ja allokoidut Antiosakkeet, (ii) Instituutioannissa
annetut ja allokoidut Euroclear Finlandin kautta toimitettavat Antiosakkeet ja (iii) kaikki muut Yhtiön
liikkeeseenlaskemat Osakkeet, joita ei haeta listattavaksi First North Swedenissä;

b) First North Swedenissä (i) Yleisöannissa Ruotsissa annetut ja allokoidut Antiosakkeet ja (ii) Instituutioannissa
annetut ja allokoidut Euroclear Swedenin kautta toimitettavat Antiosakkeet.
Kaupankäyntitunnuksen First North Finlandissa odotetaan olevan NXTMH ja First North Swedenissä NXTMS. Yhtiö
odottaa ensimmäisen kaupankäyntipäivän First North Finlandissa ja First North Swedenissä olevan arviolta 6.11.2014.
Yhtiö hakee ensisijaista listausta First North Finlandissa ja toissijaista listausta First North Swedenissä.
Osakkeenomistajien oikeudet
Antiosakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja sijoittajille
toimittamisesta lähtien. Kukin Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Kaikki Yhtiön Osakkeet
tuottavat yhtäläiset oikeudet voitonjakoon.
Esitteen täydennykset ja merkintöjen perumisoikeus
Yleisöannissa Suomessa ja Yleisöannissa Ruotsissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin
tilanteissa, joihin soveltuu Arvopaperimarkkinalakiin perustuva perumisoikeus.
Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen
saakka sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta,
jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle.
Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Esite.
Mikäli Esitteen täydennys julkaistaan, Antiosakkeita tätä ennen merkinneillä Sijoittajilla on oikeus perua merkintänsä.
Perumisoikeutta on käytettävä perumisaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi suomalaista pankkipäivää Esitteen
täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia
merkintöjä. Perumisoikeuden edellytyksenä on, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto tuli esiin tai havaittiin ennen
Antiosakkeiden toimittamista. Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. UB
Securitiesin verkkosivuilla tehtyjä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivuilla, vaan sijoittajan tulee ottaa
yhteyttä UB Securitiesiin sähköpostitse osoitteeseen dealing@unitedbankers.fi tai puhelimitse +358 (0)9 253 80220.
Perumisoikeudesta annetaan tietoja myös julkaistavassa Esitteen täydennyksessä.
Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan
pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen paikallisen
pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa
perumisohjeet yhtiötiedotteella Esitteen täydennyksen julkaisemisen yhteydessä.
Yhtiön oikeus perua Osakeanti
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan (ja mistä tahansa syystä) päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan,
sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat
merkintämaksut palautetaan sijoittajien merkinnän yhteydessä ilmoittamille pankkitileille. Maksut palautetaan kolmen
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paikallisen pankkipäivän kuluessa Osakeannin perumisesta. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella.
Yhtiö aikoo tehdä hakemuksen Antiosakkeiden listaamisesta yllä kohdassa "Osakeannin ehdot – Yleiset ehdot –
Listaaminen" kuvatulla tavalla. Jos Yhtiön hakemusta Antiosakkeiden listaamisesta ei hyväksytä joko First North
Finlandin tai First North Swedenin osalta, Yhtiö peruu Osakeannin.
Yhtiö ei voi perua Osakeantia sen jälkeen kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden allokaatiosta.
Osakeannin ehdollisuus
Osakeanti on ehdollinen sille, että Osakeannissa annettujen merkintöjen yhteismäärä (sisältäen yllä kohdassa
"Antiosakkeiden maksaminen" kuvattujen pääomalainojen kuittauksella maksettavat merkinnät) on vähintään 15
miljoonaa euroa. Jos näin annettujen merkintöjen yhteismäärä on pienempi kuin 15 miljoonaa euroa, Osakeanti raukeaa.
Instituutioannin erityisehdot
Instituutioannissa merkintään oikeutetut
Instituutioannissa Antiosakkeita tarjotaan sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti paikallisten lakien
asettamien edellytysten täyttyessä.
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä sijoittajan Instituutioannissa tekemästä merkinnästä esimerkiksi silloin,
jos on perusteltua uskoa, että Yhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin Esitteen julkaiseminen, jotta
Antiosakkeiden luovuttaminen sijoittajalle olisi sallittua.
Vähimmäismerkintä
Instituutioannissa vähimmäismerkintä on 12 000 Antiosaketta sijoittajaa kohden.
Instituutioantiin osallistuvat sijoittavat voivat tehdä useita merkintöjä eri hinnoilla Antiosakkeelta hinnanmuodostuksen
aikana.
Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä pienemmän määrän Antiosakkeita, tulee merkintä tehdä Yleisöannissa Suomessa tai
Yleisöannissa Ruotsissa.
Merkintäohjeet
Antiosakkaiden merkinnät on tehtävä Instituutioannissa Merkintäaikana ilmoittamalla yhdelle Järjestäjistä sijoittajan
haluama Antiosakkeiden määrä sekä hinta, jonka sijoittaja tarjoaa Antiosakkeista.
Sijoittajia ei kohdella Instituutioannissa eri tavoin sen perusteella kumman Järjestäjän kautta sijoittaja päättää tehdä
merkintänsä. Yhtiö voi kuitenkin päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta.
Suullisesti tehdyt merkinnät sitovat Instituutioannissa sijoittajaa ja niihin sovelletaan samoja ehtoja kuin kirjalliseen
merkintään. Järjestäjät voivat milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan vaatia sijoittajaa vahvistamaan suullisen
merkintänsä kirjallisesti.
Instituutioannissa sijoittajat voivat perua tai muuttaa merkintöjään milloin tahansa Merkintäajan päättymiseen asti.
Merkintäajan päätyttyä kaikki merkinnät, joita ei ole peruttu, ovat sitovia eikä sijoittaja voi enää perua niitä. Yhtiöllä on
oikeus muuttaa Merkintäaikaa tai keskeyttää Merkintäaika yllä kohdassa "Osakeannin ehdot – Yleiset ehdot –
Merkintäaika" kuvatulla tavalla. Jos Yhtiö muuttaa Merkintäaikaa, merkinnät tulevat sitoviksi muutetun Merkintäajan
päättyessä. Jos Yhtiö keskeyttää Merkintäajan, merkinnöistä tulee sitovia kello 16.30 sinä päivänä, jona Yhtiö on
päättänyt Merkintäajan keskeyttämisestä. Jos Yhtiö keskeyttää merkintäajan kello 16.30 jälkeen, ennen kello 16.30
annetuista ja ennen sitä peruuttamattomista merkinnöistä tulee sitovia.
Antiosakkeiden allokaatio
Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken Instituutioannissa.
Instituutiosijoittajille tiedotetaan allokaatiosta noin 27.10.2014 toimittamalla allokaatioilmoitukset markkinoilla
vallitsevan käytännön mukaisesti.
Maksaminen
Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan sijoittajalle lähetetyssä allokaatioilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti
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viimeistään 30.10.2014, mikäli Merkintäaikaa ei muuteta.
Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntyessä, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä merkinnästä ja
allokoida Antiosakkeet uudelleen.
Mikäli Yhtiö ei ole kieltäytynyt maksunsa laiminlyöneen sijoittajan tekemästä merkinnästä, Järjestäjät voivat oman
harkintansa mukaan maksaa Antiosakkeiden merkintähinnan sijoittajan puolesta. Tässä tapauksessa sijoittaja on
edelleen velvollinen maksamaan Järjestäjille sijoittajalle alun perin allokoitujen Antiosakkeiden merkintämaksun
korkoineen ja kuluineen, ja Järjestäjät voivat siirtää tällaiset erääntyneet maksut perintään. Viivästyskorko lasketaan
korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 luvun mukaan, ja se kertyy maksamatta jätetyn merkintämaksun eräpäivästä
alkaen. Järjestäjät voivat milloin tahansa myydä sijoittajien puolesta maksamansa Antiosakkeet tai osan niistä. Tällaisen
myynnin tapahtuessa Järjestäjät vähentävät mahdolliset myyntituotot sijoittajan maksuvelvoitteesta. Mikäli
myyntituotto ylittää sijoittajan maksuvelvoitteen, Järjestäjillä on oikeus pitää yli jäävä määrä itsellään. Mikäli
myyntituotto alittaa maksuvelvoitteen, sijoittajan velvollisuutena on edelleen maksaa Järjestäjille jäljellä oleva määrä.
Antiosakkeiden toimittaminen
Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat valita Antiosakkeiden toimittamisen Euroclear Finlandin ylläpitämän
arvo-osuusjärjestelmän tai Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta. Instituutioantiin osallistuvat
sijoittajat voivat valita Antiosakkeiden toimittamisen myös osittain Euroclear Finlandin ylläpitämän arvoosuusjärjestelmän ja osittain Euroclear Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta.
Koska Suomen laki kuitenkin asettaa rajoituksia suomalaisten sijoittajien merkitsemien osakkeiden
hallintarekisteröinnille, Suomen kansalaisille tai Suomessa kotipaikkaansa pitäville sijoittajille Instituutioannissa
annetut ja allokoidut Antiosakkeet toimitetaan aina Euroclear Finlandin kautta.
Yleisöantiin Suomessa sovellettavat erityisehdot
Yleisöannissa Suomessa merkintään oikeutetut
Yleisöanti Suomessa järjestetään tarjoamalla Antiosakkeita yleisölle Suomessa. Jotta sijoittaja saisi merkitä
Antiosakkeita osallistumalla Yleisöantiin Suomessa, sijoittajan pitää olla Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen
henkilö tai Suomen lain mukaisesti perustettu oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Suomessa.
Järjestäjillä on oikeus vaatia sijoittajaa osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Yleisöantiin Suomessa.
Vähimmäis- ja enimmäismerkintä
Yleisöannissa Suomessa vähimmäismerkintä on 70 Antiosaketta sijoittajaa kohden. Yleisöannissa Suomessa
enimmäismerkintä on 11 999 Antiosaketta sijoittajaa kohden. Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä suuremman määrän
Antiosakkeita, merkintä on tehtävä Instituutioannissa.
Merkintäohjeet
Merkinnät Yleisöannissa Suomessa on tehtävä Merkintäaikana UB Securitiesin verkkosivuilla osoitteessa
www.unitedbankers.fi tai UB Securitiesin toimipaikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 21 A, 3 krs., 00100 Helsinki.
Yleisöantiin Suomessa osallistuvien sijoittajien on noudatettava Järjestäjien kulloinkin antamia ohjeita. Sijoittajille
tarkoitettuja ohjeita on kuvattu tämän Esitteen kohdassa "Ohjeita sijoittajille".
Merkintähinnan maksaminen
Yleisöantiin Suomessa osallistuvien sijoittajien on maksettava merkintähinta tehdessään merkinnän UB Securitiesin
verkkosivuilla.
Antiosakkeita Yleisöannissa Suomessa merkitsevien sijoittajien on maksettava alustava merkintähinta 9,80 euroa
osakkeelta, joka on Alustavan Hintavälin yläraja. Jos lopullinen Merkintähinta alittaa hinnan, jonka sijoittaja maksoi
merkinnän yhteydessä, sijoittajan maksama ylimääräinen maksu palautetaan sijoittajalle seitsemän suomalaisen
pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus päätti Antiosakkeiden allokaatiosta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.
Siltä osin kuin sijoittajalle allokoidaan Antiosakkeita vähemmän kuin sijoittajan merkitsemä määrä, liikaa maksettu
merkintähinta palautetaan sijoittajalle seitsemän suomalaisen pankkipäivän kuluessa siitä, kun hallitus päätti
Antiosakkeiden allokaatiosta.
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Antiosakkeiden allokaatio
Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken Yleisöannissa Suomessa.
Tietoa allokaatiosta ei ilmoiteta sijoittajille erikseen, vaan sijoittaja saa tiedon kaupanvahvistuksen ja mahdollisen
merkintähinnan palautuksen yhteydessä.
Antiosakkeiden toimittaminen
Antiosakkeet toimitetaan Yleisöantiin Suomessa osallistuneille sijoittajille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmän
kautta.
Yleisöantiin Ruotsissa sovellettavat erityisehdot
Yleisöantiin Ruotsissa oikeutetut henkilöt
Yleisöanti Ruotsissa järjestetään tarjoamalla Antiosakkeita yleisölle Ruotsissa. Jotta sijoittaja saisi merkitä
Antiosakkeita osallistumalla Yleisöantiin Ruotsissa, sijoittajan pitää olla Ruotsissa vakituisesti asuva luonnollinen tai
henkilö tai Ruotsin lain mukaisesti perustettu oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Ruotsissa.
Järjestäjillä on oikeus vaatia sijoittajaa osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Yleisöantiin Ruotsissa.
Vähimmäis- ja enimmäismerkintä
Yleisöannissa Ruotsissa vähimmäismerkintä on 70 Antiosaketta sijoittajaa kohden. Yleisöannissa Ruotsissa
enimmäismerkintä on 11 999 Antiosaketta sijoittajaa kohden. Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä suuremman määrän
Antiosakkeita, merkintä on tehtävä Instituutioannissa.
Merkintäohjeet
Merkinnät Yleisöannissa Ruotsissa on tehtävä Merkintäaikana toimittamalla täytetty merkintälomake osoitteeseen:
Pareto Securities AB (Sweden)
Issuer Service/Nexstim
Box 7415, Berzelii Park 9
SE-103 91 Stockholm
Puh. +46 8 402 51 32
Faksi +46 8 402 50 30
Sähköposti: issueservice.se@paretosec.com
Merkinnät on tehtävä käyttäen erityistä merkintälomaketta, jonka saa Pareto Securities AB:ltä tai Yhtiöltä.
Merkintälomakkeita on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla (www.nexstim.com/IPO) tai Pareto Securities AB:n
verkkosivuilla (www.paretosec.com/corp/nexstim).
Merkintälomakkeen on saavuttava Pareto Securities AB:lle ennen Merkintäajan päättymistä. Myöhästyneet sekä
epätäydellisesti tai virheellisesti täytetyt merkintälomakkeet voidaan jättää käsittelemättä. Merkintälomakkeeseen
painettuun tekstiin ei saa tehdä minkäänlaisia lisäyksiä tai muutoksia. Kukin sijoittaja voi tehdä vain yhden merkinnän.
Jos sama sijoittaja toimittaa useita merkintälomakkeita, Järjestäjät ottavat huomioon vain ensimmäisenä jätetyn
lomakkeen. Kaikki merkinnät katsotaan tehdyiksi hinnanmäärityksessä määritettyyn hintaan. Yleisöannissa Ruotsissa
tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin tilanteissa, joihin soveltuu Arvopaperimarkkinalakiin
perustuva perumisoikeus.
Antiosakkeiden allokaatio
Yhtiö päättää oman harkintansa mukaan Antiosakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken Yleisöannissa Ruotsissa. Tieto
allokaatiosta lähetetään sijoittajille sähköpostilla ja tavallisena kirjelähetyksenä arviolta noin 27.10.2014. Sijoittajille,
joille ei ole allokoitu Antiosakkeita, ei ilmoiteta erikseen.
Merkintähinnan maksaminen
Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan Ruotsin kruunuina viimeistään 30.10.2014, mikäli merkintäaikaa ei muuteta,
sijoittajalle lähetetyssä allokaatio-ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Yhtiö ilmoittaa Merkintähinnan (sekä Ruotsin kruunuina maksettavan hinnan) julkaisemalla siitä tiedotteen noin
27.10.2014 Osakeannin tuloksen julkaisemisen yhteydessä.
Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntyessä, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä merkinnästä ja
allokoida Antiosakkeet uudelleen.
Mikäli Yhtiö ei ole kieltäytynyt maksunsa laiminlyöneen sijoittajan tekemästä merkinnästä, Järjestäjät voivat oman
harkintansa mukaan maksaa Antiosakkeiden merkintähinnan sijoittajan puolesta. Tässä tapauksessa sijoittaja on
edelleen velvollinen maksamaan Järjestäjille sijoittajalle alun perin allokoitujen Antiosakkeiden merkintämaksu
korkoineen ja kuluineen, ja Järjestäjät voivat siirtää tällaiset erääntyneet maksut perintään. Viivästyskorko lasketaan
korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 luvun mukaan, ja se kertyy maksamatta jätetyn merkintämaksun eräpäivästä
alkaen. Järjestäjät voivat milloin tahansa myydä sijoittajien puolesta maksamansa Antiosakkeet tai osan niistä. Tällaisen
myynnin tapahtuessa Järjestäjät vähentävät mahdolliset myyntituotot sijoittajan maksuvelvoitteesta. Mikäli
myyntituotto ylittää sijoittajan maksuvelvoitteen, Pääjärjestäjillä on oikeus pitää yli jäävä määrä itsellään. Mikäli
myyntituotto alittaa maksuvelvoitteen, sijoittajan velvollisuutena on edelleen maksaa Järjestäjille jäljellä oleva määrä.
Antiosakkeiden toimittaminen
Antiosakkeet toimitetaan Yleisöantiin Ruotsissa osallistuneille sijoittajille Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmän
kautta.
Sovellettava laki
Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut asiat
Yhtiön hallitus voi päättää Osakeantiin liittyvistä muista asioista.
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