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TOIMEKSIANTO 

Osakkeenomistajan nimi Salkkutunnus Pankkitili 

Henkilö- tai Y-tunnus Arvo-osuustilin numero 

SAVO-SOLAR OYJ:N MERKINTÄOIKEUSANTI 21.6 – 10.7.2018 
Savo-Solar Oyj:n osakkeenomistajana olet saanut arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäi-
vänä 18.6.2018 omistamaasi osaketta kohti.  
Merkintäoikeudet oikeuttavat merkitsemään osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osakeannin ehtojen mukaisesti kolmella (3) 
merkintäoikeudella saatte merkitä neljä (4) uutta osaketta. Merkintähinta 0,02 euroa osakkeelta maksetaan merkinnän yhteydessä. Annissa 
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin osakeannin 
ehtojen ja arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. 

OSAKKEIDEN MERKINTÄ (Ensisijainen merkintäoikeus) 

Arvo-osuustililläsi on 18.6.2018 tilanteen mukaan __________kpl Savo-Solar Oyj:n merkintäoikeuksia, joilla voi merkintä __________kpl Savo-
Solar Oyj:n uusia osakkeita ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella. Merkintähinta on tällöin yhteensä _________euroa.  

Merkintäsuhteesta ylijääviä merkintäoikeuksia on ____________kpl, jotka raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä, jos niitä ei ole käy-
tetty merkintään tai myyty. Merkintäoikeuksien myynnistä tai ostosta tulee antaa erillinen toimeksianto. 

Merkitsen ______________ kpl Savo-Solar Oyj:n uusia osakkeita. Merkintähinta 0,02 euroa osakkeelta maksetaan merkinnän yhteydessä. 

MERKINTÄ ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA (Toissijainen merkintäoikeus) 

Merkitsen ______________kpl Savo-Solar Oyj:n uusia osakkeita ilman merkintäoikeuksia.  

Merkintähinta 0,02 euroa osakkeelta maksetaan merkinnän yhteydessä annin ehtojen mukaisesti. Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä mää-
rää uusia osakkeita Toissijaisessa merkinnässä, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilinne hoitotilille arviolta 
kolmen pankkipäivän kuluessa osakeannin lopullisen tuloksen julkistamisesta. Ilman merkintäoikeutta tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintäti-
lanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei suoriteta korkoa. 

Savo-Solar Oyj vahvistaa ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden merkinnän hyväksymisen ja osakkeenomistajalle allokoidun uusien  
osakkeiden määrän. Ilman merkintäoikeuksia merkittyjä osakkeita allokoidaan annin ehtojen mukaisesti ja voi olla, että osakkeita ei allokoida 
merkintätoimeksiannossa mainittua määrää. Tästä ei toimiteta erillistä ilmoitusta sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä 
osakkeita ilman merkintäoikeuksia.  

Merkintätoimeksianto tulee antaa erikseen jokaisen arvo-osuustilin osalta. Pyydämme palauttamaan toimeksiantolomakkeen asianmukaisesti täy-
tettynä ja allekirjoitettuna 5.7.2018 mennessä. 

Esite ja annin ehdot ovat olleet saatavissani merkintäaikana, olen tutustunut niihin ja hyväksyn annin ehdot. Olen tutustunut anninkohteena 
olevan rahoitusvälineen ominaisuuksiin ja riskeihin sekä esitteestä ilmeneviin annin koskeviin rajoituksiin ja vahvistan, että minulla on oikeus 
osallistua antiin sen ehtojen mukaisesti. Lisäksi vahvistan, että kotipaikkani ei ole alueella, jonka lainsäädäntö asettaa rajoituksia ostotarjouk-
seen osallistumiselle, eikä toimeksiantoa ole lähetetty tällaisesta maasta. Olen tietoinen, ettei S-Pankki ole arvioinut rahoitusvälineen asian-
mukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle. Valtuutan S-Pankki Oy:n tai määräämänsä tekemään puolestani tarpeelliset kirjaukset säilytystililleni 
toimeksiannon toteuttamiseksi ja selvittämiseksi sekä hyvittämään kauppahinnan yllä mainitun arvo-osuustiliin liitetylle FIM Sijoitustilille annin 
ehtojen mukaisesti. Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut toimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös 
muille toimeksiannon tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville tahoille. Lisäksi vakuutan, että minulla on valtuudet allekirjoittaa toimeksianto 
edustamani yhteisön puolesta. 2)

 
Paikka ja aika Allekirjoitus/allekirjoitukset 1)

Puhelinnumero pankkiaikana  

Liitteet (esim. kaupparekisteriote, valtakirja jne.) 2) 3) Nimenselvennys 

1. Toimeksiannon antaja sitoutuu toimittamaan otteen yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjasta tilinhoitajayhteisön niin erikseen pyydettä-
essä     

2. Edunvalvojan allekirjoitus, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.  
3. Yhteisön antamaan toimeksiantoon tulee liittää ajantasainen kaupparekisteriote. 
Jos hyväksyt ostotarjouksen, palauta tämä lomake täytettynä ja allekirjoitettuna oheisessa palautuskuoressa siten, että lomake on perillä FIM Arvo-
paperipalveluilla viimeistään 5.7.2018 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen mahdollisesti jatketun tarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.Ostotar-
joukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-pe 9.00 - 20.00, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min). 
FIM Direct Pro- ja FIM Meklaripalvelun asiakkaita palvelevat omat yhteyshenkilöt. Lisätietoja ostotarjouksesta ja sen ehdoista on saatavilla www.sa-
vosolar.com


