Elisa Oyj:n ostotarjous Anvia Oyj:n osakkeista 8.2. – 8.3.2016
HYVÄ ASIAKKAAMME,
Elisa Oyj tarjoutuu ostotarjouksella ostamaan kaikki Anvia Oyj:n liikkeeseen laskemat osakkeet lukuun
ottamatta Anvian tai sen konserniyhtiöiden osakkeita.
Tarjoushinta on 2 000,00 euroa jokaisesta Anvia Oyj:n osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi
hyväksytty. Mikäli Anvia ennen ostotarjouksen päättymistä jakaa osinkoa ja/tai muita varoja, johon
ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla on oikeus, tarjoushintaa alennetaan vastaavasti.
Tarjouksen hyväksymisaika alkaa 8.2.2016 ja päättyy 8.3.2016 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa tai
keskeytetä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousajan jatkamisesta tai keskeyttämisestä ilmoitetaan
pörssitiedotteella. FIM ei lähetä niistä erillistä tiedoksiantoa.
Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti ostotarjouksen ehtoihin ja tarjousasiakirjaan. Lisätietoja
ostotarjouksesta ja sen ehdoista on saatavilla mm. internetistä osoitteesta www.elisa.fi/anvia.
OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN
Mikäli haluat hyväksyä ostotarjouksen, palauta liitteenä oleva hyväksymislomake oheisessa
palautuskuoressa niin, että se on perillä FIMissä viimeistään 4.3.2016 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen
mahdollisesti jatketun ostotarjousajan keskeyttämistä tai päättymistä.
Ostotarjouksen voi hyväksyä ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien
ostotarjouksen toteuttamishetkellä arvo-osuustilillä olevien Anvia Oyj:n osakkeiden osalta.
Elisa Oyj vastaa kaupasta mahdollisesti Suomessa perittävästä varainsiirtoverosta. FIM ei peri tarjouksen
hyväksymisestä kuluja tai palkkioita.
Hyväksyessäsi ostotarjouksen arvo-osuustililläsi oleville Anvia Oyj:n osakkeille kirjataan ensin
luovutusrajoitus. Myytäväksi tarjottujen osakkeiden kauppa tapahtuu arviolta kymmenentenä (10.)
pankkipäivänä hyväksynnän vastaanottamisesta. Osakkeiden tarjoushinta maksetaan arviolta
kauppapäivää seuraavana toisena (2.) pankkipäivänä.
Toimeksiannon peruuttaminen
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä
muuta johdu. Hyväksymisen peruuttamisesta tulee ilmoittaa FIMille kirjallisesti. FIM perii peruutuksesta
käsittelykulua 10 euroa / peruutettava hyväksyntä.
HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tämän kirjeen sisältämät toimintaohjeet eivät ole FIM Sijoituspalvelut Oy:n antama yksilöllinen
sijoitusneuvo tai suositus, eikä kehotus antaa tai olla antamatta toimeksiantoa. FIM ei ole arvioinut
rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia ostotarjoukselle ja siihen liittyvän materiaalin
jakelulle. Ostotarjousta koskevaa materiaalia ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai
hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia, mukaan lukien Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Kiina, Singapore,
Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa
osakkeita sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi
lainvastainen. Ostotarjouksen hyväksyvien tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattaa niitä.
LISÄTIETOJA
Antiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee FIM Asiakaspalvelu, puh.(09) 6134 6250 (ma–pe 8.00–
17.00), asiakaspalvelu@fim.com, tai yhteyshenkilösi FIMissä. Lisätietoja annista on saatavilla myös mm.
internetistä osoitteesta www.elisa.fi/anvia.

Ystävällisin terveisin,
FIM Sijoituspalvelut Oy

LIITTEET

Toimeksiantolomake
Vastauskuori

