HYVÄKSYMISLOMAKE
Osakkeenomistajan nimi

Salkkutunnus

Henkilö- tai Y-tunnus

Arvo-osuustilin numero

Pankkitili
FIM Sijoitustili

POLAR BIDCO S.À.R.L:N JULKINEN OSTOTARJOUS SPONDA OYJ:N OSAKKEISTA
Polar Bidco S.à.r.l tarjoaa käteisvastikkeena 5,07 euroa jokaisesta Sponda Oyj:n osakkeesta.
Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 13.6.2017 ja päättyy 14.7.2017 klo 16.00 Suomen aikaa, ellei tarjousaikaa jatketa tai
jatkettua tarjousaikaa keskeytetä.
Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien ostotarjouksen toteuttamishetkellä
arvo-osuustilillä olevien Sponda Oyj:n osakkeiden osalta. Pantattujen osakkeiden osalta tarjouksen hyväksyminen edellyttää
pantinhaltijan kirjallista suostumusta.
Arvo-osuustililläsi on 13.6.2017 päivän tilanteen mukaan ollut ______ Sponda Oyj:n osaketta.

Hyväksyn Polar Bidco S.à.r.l:n ostotarjouksen Sponda Oyj:n osakkeista
Olen huolellisesti tutustunut tarjousasiakirjaan ja hyväksyn ostotarjouksen ehdot. Lisäksi vakuutan, että en oleskele valtiossa tai alueella, jonka
lainsäädäntö estää ostotarjouksen tekemisen tai hyväksymisen, eikä hyväksymislomaketta ole lähetetty tällaisesta valtiosta tai alueelta.
Tällaisia maita ja alueita ovat esimerkiksi Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada tai Yhdysvallat. Vakuutan myös, että kotipaikkani
tai rekisteröity osoitteeni ei ole tällaisessa valtiossa tai alueella.
Valtuutan S-Pankki Oy:n tai määräämänsä kirjaamaan luovutusrajoituksen yllä mainitulle arvo-osuustililleni kaikille Sponda Oyj:n osakkeille,
myymään osakkeet ja tekemään puolestani tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni kaupan toteuttamiseksi ja selvittämiseksi sekä
hyvittämään kauppahinnan yllä mainitun arvo-osuustiliin liitetylle FIM Sijoitustilille ostotarjouksen 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)Toimeksiannon antaja sitoutuu toimittamaan otteen yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjasta tilinhoitajayhteisön niin erikseen pyytäessä.
2)Edunvalvojan allekirjoitus, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.
3)Yhteisön antamaan toimeksiantoon tulee liittää ajantasainen kaupparekisteriote.

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 12.7.2017 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen mahdollisesti jatketun
tarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.

Palveluntarjoaja: S-Pankki Oy, PL 77, 00088 S-RYHMÄ, puh. (09) 6134 6250, Y-tunnus 2557308-3, kotipaikka Helsinki
Tjänsteleverantör: S-Banken Ab, PB 77, 00088 S-GRUPPEN, tfn (09) 6134 6250, FO-nummer 2557308-3, hemort Helsingfors
Service provider: S-Bank Ltd, P.O. Box 77, 00088 S-GROUP, Finland, tel. +358 9 6134 6250, VAT FI25573083, domicile Helsinki

