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FIM Sijoitustili

CAPMAN OYJ VAPAAEHTOINEN JULKINEN VAIHTOTARJOUS NORVESTIA OYJ:N OSAKKEISTA 21.11. 16.12.2016
Capman Oyj (”Tarjouksentekijä”) on tarjoutunut ostamaan vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa kaikki Norvestia
Oyj:n osakkeet. Tarjouksentekijä tarjoaa osakevastikkeena kuusi (6) CapMan Oyj:n uutta osaketta jokaista
Norvestia Oyj:n yhtä (1) osaketta kohden. (”Vaihtotarjous”).
Vaihtotarjouksen hyväksymisaika alkaa 21.11.2016 ja päättyy 16.12.2016 klo 18.30, jollei tarjousaikaa jatketa
Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Osakkeenomistaja voi hyväksyä Vaihtotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja arvo-osuustilikohtaisesti kaikista ko. arvoosuustilillä olevista Norvestia Oyj:n osakkeistaan. Hyväksyntä on sitova, eikä sitä voi peruuttaa. Osakkeenomistaja voi
hyväksyä tarjouksen pantattujen osakkeiden osalta vain pantinhaltijan suostumuksella. Huomioithan Vaihtotarjousta
hyväksyessäsi, että mikäli ostat lisää Norvestia Oy:n osakkeita sen jälkeen, kun olet hyväksynyt Vaihtotarjouksen, tulee
sinun erikseen hyväksyä Vaihtotarjous näiden osakkeiden osalta toimittamalla kyseisistä osakkeista erillinen
Vaihtotarjouksen hyväksymislomake FIM Arvopaperipalveluille.
Arvo-osuustililläsi on 15.11.2016 päivän tilanteen mukaan ollut ___ Norvestia Oyj:n osaketta.

Hyväksyn CapMan Oyj:n vaihtotarjouksen Norvestia Oyj:n osakkeista

Tarjousesite ja tarjouksen ehdot ovat olleet saatavillani ja olen tutustunut niihin. Hyväksyn Vaihtotarjouksen ehdot. Lisäksi vakuutan, että
kotipaikkani tai rekisteröity osoitteeni ei ole suoraan tai välillisesti alueilla, joilla tarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi paikallisen
lainsäädännön mukaisesti lainvastaista. Minulla on riittävä sijoituskokemus ja –tietämys tämän Vaihtotarjouksen hyväksymiseksi.
Valtuutan S-Pankki Oy:n tai määräämänsä kirjaamaan luovutusrajoituksen yllä mainitulle arvo-osuustililleni kaikille Norvestia Oyj:n
osakkeille, myymään osakkeet ja tekemään puolestani tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni kaupan toteuttamiseksi ja selvittämiseksi
sekä kirjaamaan tarjouksen ehtojen mukaiset vastikeosakkeet yllä olevalle arvo-osuustililleni Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. 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)

Edunvalvojan allekirjoitus/allekirjoitukset, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.
Yhteisön merkinnän hyväksymiseen tulee toimeksiantoon liittää ajantasainen (3kk) kaupparekisteriote.
3)
Pantatuista tileistä on toimitettava pantinhaltijan kirjallinen hyväksyntä toimeksiannon yhteydessä.
2)

Toimeksiantoon liittyvissä kysymyksissä palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh. (09) 6134 6250 tai
asiakaspalvelu@fim.com.
Jos hyväksyt ostotarjouksen, palauta tämä lomake täytettynä ja allekirjoitettuna oheisessa palautuskuoressa siten, että
lomake on perillä FIM Arvopaperipalveluilla viimeistään 14.12.2016 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen mahdollisesti
jatketun vaihtotarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.

