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TOIMEKSIANTO 
 

Osakkeenomistajan nimi Henkilö- tai Y-tunnus 
 

Salkkutunnus 
  

Arvo-osuustilin numero Pankkitilin numero 

APKE000000000000 FIM Sijoitustili 
 

NEXT GAMES OYJ MERKINTÄOIKEUSANTI 2.10.2019 – 16.10.2019 
 

Next Games Oyj:n osakkeenomistajana olet saanut arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) 
merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 27.9.2019 omistamaasi Next Games Oyj osaketta 
kohden. Merkintäoikeudet oikeuttavat merkitsemään osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. 
Osakeannin ehtojen mukaisesti kahdella (2) merkintäoikeudella voit merkitä yhden (1) uuden Next Games 
Oyj osakkeen. 
 

Merkintähinta 0,86 euroa osakkeelta maksetaan merkinnän yhteydessä. Merkintä on osakeannin ehtojen 
mukaisesti sitova. 
 

TOIMEKSIANTO OSAKKEIDEN MERKITSEMISEKSI 
Arvo-osuustililläsi oli 30.9.2019 tilanteen mukaan   kpl merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä merkintäoikeusannissa   kpl 
uusia osakkeita merkintäoikeuden perusteella. Ylijäävät merkintäoikeudet   kpl. 
 

Merkintähinta on tällöin yhteensä euroa.  
 

Merkintä merkintäoikeuksilla 
  

  Merkitsen __________________ kpl Next Games Oyj:n uusia osakkeita   
     

 
Merkintä ilman merkintäoikeuksia 

  Merkitsen osakkeita toissijaisessa merkinnässä __________________ kpl  
 
Merkintähinta 0,86 euroa osakkeelta veloitetaan arvo-osuustilin hoitotililtä merkinnän yhteydessä. Mikäli sijoittaja ei saa merkitsemäänsä 
määrää osakkeita merkintä ilman merkintäoikeutta, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta arvo-osuustilin hoitotilille. 
Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. 

Pyydämme palauttamaan toimeksiantolomakkeen täydennettynä ja allekirjoitettuna FIM 
Arvopaperipalveluille 14.10.2019 mennessä.    
 

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

Aika ja paikka Allekirjoitus/allekirjoitukset 1) 

  

Puhelinnumero pankkiaikana  

  

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

 
Nimenselvennys 

  
1) Edunvalvojan allekirjoitus/allekirjoitukset, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen. 
2) Yhteisön antamaan toimeksiantoon tulee liittää ajantasainen kaupparekisteriote. 
3) Toimeksiannon antaja sitoutuu toimittamaan otteen yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjasta tilinhoitajayhteisön niin erikseen pyytäessä 

S-Pankin Asiakaspalvelu palvelee puh. 010 76 5800 (ma-to 9 - 20, pe 9 – 18, 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) 


