
LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös 
 
Tamturbo Oyj:n (”Yhtiö”) 11.5.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa 
erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisista maksua vastaan tai maksutta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla enintään 4.200.000 osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mm. suunniteltuun FN-listautumiseen liittyvään 
osakeantiin, yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen ja muihin hallituksen kulloinkin päättämiin tarkoituksiin.  
 
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. 
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä 
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. 
 
Yhtiön hallitus päätti 15.5.2020 Listautumisannista hyväksymällä alla esitetyt osakeantiehdot. 

Listautumisanti 
 
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2.000.000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Listautumisanti”). Listautumisanti 
koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa (”Yleisöanti”) sekä (ii) private placement -
järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti 
(”Instituutioanti”). 
 
Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saamiseksi kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) 
(”FN-listautuminen”). 

Lisäosake-erä 
 
Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus korottaa Antiosakkeiden määrää enintään 500.000 Yhtiön 
uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”). Olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Listautumisannissa voidaan laskea 
liikkeeseen yhteensä enintään 2.500.000 Antiosaketta, jolloin Listautumisannin täytäntöönpanon jälkeen Antiosakkeiden osuus 
Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista on noin 28,04 prosenttia. 

Merkintähinta 
 
Antiosakkeiden Merkintähinta on 3,00 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). 
 
Merkintähinnan määrittämisessä Yhtiö on ottanut huomioon muiden muassa Yhtiön aiemmat pääoman korotukset, nykyisen 
markkinatilanteen ja Yhtiön tuotto-odotukset. Merkintähinta vastaa Tamturbon hallituksen käsitystä Antiosakkeiden markkina-
arvosta. 
 
Antiosakkeiden merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.  

Merkintäaika  
 
Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.5.2020 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy arviolta 29.5.2020 klo 12.00 Suomen aikaa. 
 
Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.5.2020 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy arviolta 28.5.2020 klo 16.00 Suomen aikaa. 
 
Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Listautumisanti aikaisintaan 26.5.2020 kello 16.00 Suomen 
aikaa. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää, vaikka 
niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan yhtiötiedotteella. 
 
Yhtiön hallituksella on oikeus oman harkintansa mukaan pidentää merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai 
useamman kerran, mutta sitä jatketaan enintään 5.6.2020 asti. Merkintäajan mahdollinen pidennys ilmoitetaan yhtiötiedotteella 
ennen merkintäajan päättymistä.  
 
 



Osakeomistuksen laimentuminen 
 
Yhtiöin osakkeiden lukumäärä voi Listautumisannin seurauksena nousta 6.416.480 osakkeesta enintään 8.416.480 osakkeeseen. 
Mikäli Lisäosake-erä käytetään kokonaan, osakkeiden lukumäärä voi nousta edelleen 8.916.480 osakkeeseen. 
 
Mikäli Listautumisanti merkitään täyteen, Antiosakkeet edustavat noin 23,76 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä 
Listautumisannin jälkeen. Jos myös Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Antiosakkeet edustavat noin 28,04 prosenttia Yhtiön 
osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen. 
 
Osakkeenomistajan, joka ei merkitse yhtään Antiosaketta Listautumisannissa, suhteellinen omistus- ja äänimäärä Yhtiössä 
laimentuvat vastaavasti. 
 
Yhtiön osakekohtainen nettoarvo 31.3.2020 oli 0,55 euroa (Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.5.2020 päättämän 
osakkeiden jakamisen vaikutus huomioon ottaen). Listautumisannin merkintähinta on 3,00 euroa Antiosakkeelta. 

Antiosakkeiden allokointi 
 
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.333.333 Antiosaketta ja Yleisöannissa alustavasti enintään 666.667 
Antiosaketta. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää siirtää Antiosakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja 
Yleisöannin välillä rajoituksetta siten kuin Instituutio- ja Yleisöannin erityisissä ehdoissa säädetään. 
 
Ylimerkintätilanteessa Tamturbon hallitus päättää Antiosakkeiden allokaatiosta siten, että Antiosakkeita allokoidaan ensin 
Ankkurisijoittajille. Yleisöannissa Yhtiö pyrkii hyväksymään ylimerkintätilanteessa merkinnät kokonaan 300 Antiosakkeeseen 
saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Yleisöannissa Antiosakkeita lähtökohtaisesti merkintöjen täyttämättä 
olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Yhtiö voi kuitenkin asettaa nykyiset osakkeenomistajat ja Yhtiön hallituksen 
strategisiksi katsomat uudet sijoittajat etusijalle allokoitaessa Antiosakkeita Listautumisannissa. 
 
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä hyväksymästä sijoittajan Listautumisannissa tekemää merkintää esimerkiksi 
silloin, jos on perusteltua uskoa, että Yhtiöltä vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin Esitteen julkaiseminen, jotta 
Antiosakkeiden luovuttaminen sijoittajalle olisi sallittua. 

Listautumisannin tuloksen ilmoittaminen 
 
Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Listautumisannin tuloksen yhtiötiedotteella arviolta 1.6.2020. 

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen  
 
Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, liikkeeseen lasketut Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.6.2020. 
Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään niin pian kuin mahdollista 
kaupparekisteriin tehdyn rekisteröimisen jälkeen.  
 
Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmän kautta. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, 
Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta 8.6.2020. 

FN-listautuminen  
 
Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Nasdaq Helsingille hakeakseen Yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella ”TURBO”. Kaupankäynnin Yhtiön 
osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa 9.6.2020 (”FN-listautuminen”). 

Osakkeenomistajien oikeudet 
 
Antiosakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajille kuuluvat oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisestä ja sijoittajille 
toimittamisesta lähtien.  

Merkintöjen perumisoikeus 
 
Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi perua muutoin kuin Esiteasetuksessa edellytetyissä tilanteissa.  
 
Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Esitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän 
uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on 
hyväksynyt Esitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita 
ennen Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa merkintänsä vähintään 



kahden (2) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, 
että täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin 
merkille ennen merkintäajan päättymistä ja Antiosakkeiden toimittamista. Jos Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan 
yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajille oikeudesta peruuttaa merkintänsä Esiteasetuksen 
mukaisesti.  
 
Jos sijoittaja haluaa perua merkintänsä, edellä mainitun perumisoikeutensa mukaisesti, merkinnän peruuttamisesta tulee 
ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintä on tehty. Suomessa 
Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen 
operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omat asiakkaat 
Suomessa ja Ruotsissa hyväksyvät Nordnetin internet-palvelun kautta erillisen merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin 
pankkitunnuksia. 
 
Mahdollinen merkinnän peruuttaminen koskee merkintää kokonaisuudessaan. Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, 
sijoittajan Antiosakkeista maksama määrä palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän 
yhteydessä. Maksu palautetaan arviolta viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Mikäli sijoittajan 
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. 
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 
 
Listautumisantia ei toteuteta, mikäli Listautumisannissa ei merkitä ja makseta vähintään 1.333.400 Antiosaketta.  
 
Yhtiö voi lisäksi oman harkintansa mukaan ja mistä tahansa syystä perua Listautumisannin. Jos Listautumisanti perutaan, 
sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat 
merkintämaksut palautetaan pankkitileille, jotka sijoittajat ovat ilmoittaneet merkinnän yhteydessä. Maksut palautetaan arviolta 
viiden (5) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen 
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiö 
ilmoittaa Listautumisannin perumisesta yhtiötiedotteella. 
 
Yhtiö ei voi perua Listautumisantia sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden allokaatiosta. 

Sovellettava laki  
 
Listautuimisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.  

Muut asiat  
 
Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä muista Osakeantiin liittyvistä asioista. 

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot 
 
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.333.333 Antiosaketta private placement -järjestelyissä institutionaalisille 
sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Antiosakkeiden määrä voi olla enemmän tai 
vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää siirtää Antiosakkeita alustavasta 
osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Antiosakkeiden 
vähimmäismäärä on kuitenkin 333.000 Antiosaketta tai, jos Yleisöannissa vastaanotettujen merkintöjen kattama 
Antiosakkeiden määrä on tätä vähemmän, merkintöjen kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. Nordnet voi hylätä merkinnän 
osittain tai kokonaan, mikäli sitä ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. 
 
Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja Ruotsissa sekä kansainvälisesti tietyissä 
muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltojen 
arvopaperilaki”), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla 
rekisteröimään Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä 
siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltojen arvopaperilain Regulation 
S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperilain tai Yhdysvaltojen arvopaperilain 
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakeja 
noudattaen.  
 
Osakesäästötilille merkinnän Instituutioannissa voi tehdä vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille.  



 
Osallistumisoikeus 
 
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsittää vähintään 33.334 Antiosaketta. Yhtiöllä, joka tekee 
merkinnän, on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. 
 
Merkintäpaikat 
 
Institutionaalisten sijoittajien merkintöjä ottaa vastaan Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Nordnetistä puhelimitse numerosta 
+358 9 6178 8444. 
 
Osakkeiden maksu 
 
Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkinnän mukaiset Antiosakkeet Nordnetin antamien 
ohjeiden mukaisesti arviolta 4.6.2020. Nordnetillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus 
tarvittaessa vaatia merkintää tehtäessä tai ennen merkinnän hyväksymistä merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa 
tarjousta vastaavat Antiosakkeet tai vaatia merkintää vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Mahdolliset maksujen 
palautukset tapahtuvat arviolta 4.6.2020. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
 
Yhtiölle optiolainaa antaneet Ankkurisijoittajat EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy, Olli-
Pekka Kulmala, Ari Pöyhtäri ja Teuvo Rintamäki voivat kuitenkin maksaa merkintänsä antamiensa merkintäsitoumusten 
ehtojen mukaisesti kuittaamalla merkintähintasaatavan Yhtiölle antamansa optiolainan pääomalla ja korolla siltä osin kuin 
lainaan liittyvät optio-oikeudet eivät riitä optiolainan muuntamiseen Yhtiön osakkeiksi. Kuittaamalla maksettava osuus 
merkintäsitoumuksista on yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Merkintöjen hyväksyminen 
 
Yhtiö päättää merkintöjen hyväksymisestä. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. 
Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa.  
 
Vahvistus Instituutioannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä toimitetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista 
Antiosakkeiden allokoinnin jälkeen. 

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot 
 
Yleisöannissa tarjottavien Antiosakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 666.667 Antiosaketta yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää siirtää Antiosakkeita alustavasta osakemäärästä 
poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa tarjottavien Antiosakkeiden vähimmäismäärä on 
kuitenkin 333.000 Antiosaketta tai, jos Yleisöannissa vastaanotettujen merkintöjen kattama Antiosakkeiden määrä on tätä 
vähemmän, merkintöjen kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. 
 
Osakesäästötilille merkinnän Yleisöannissa voi tehdä vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille.   
 
Nordnetillä on oikeus hylätä merkintä joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten 
puutteellinen. 
 
Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 
 
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa tai Ruotsissa ja jotka tekevät 
merkintänsä Suomessa tai Ruotsissa. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Alle 18-
vuotiaiden, heidän puolestaan tehtyjen tai muuten holhouksenalaisten merkintöjen on oltava heidän laillisten edunvalvojiensa 
tai valtakirjan omaavien henkilöiden tekemiä ja ne voivat vaatia holhousviranomaisen lupaa. Edunvalvoja ei voi merkitä 
Antiosakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen lupaa Suomessa, sillä Antiosakkeita ei ole noteerattu pörssissä merkinnän 
aikaan. Yleisöannin merkinnän tulee koskea vähintään 300 ja enintään 33.333 Antiosaketta. Saman sijoittajan tekemät 
useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. 
 
Merkintäpaikat ja merkintöjen tekeminen Suomessa 
 
Yleisöannin merkintäpaikkoina Suomessa toimivat: 

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/tamturbo. Merkintä voidaan 
tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla; sekä 



• Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen 
toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13:00-17:00. 

• Nordnetin verkkopalvelun kautta voi merkitä myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka 
eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi merkitä Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee merkitä 
Nordnetin toimipisteessä. 

 
Merkintä katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt merkinnän merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintänsä 
pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen merkinnän. Merkintäpaikkaan toimitetulla merkintälomakkeella tehty merkintä 
maksetaan Nordnetin tilille välittömästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Internet-palvelussa tehty merkintä maksetaan merkintää tehtäessä pankkitunnisteilla. Merkintä on maksettava 
pankkitililtä, joka on rekisteröity sijoittajan nimiin. Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan 
antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa tehty merkintä on sitova eikä sitä voida muuttaa ja merkinnän peruuttaminen on 
mahdollista vain kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Merkintöjen perumisoikeus” yksilöidyllä tavalla ja mainitussa tilanteissa. 
 
Yhtiölle optiolainaa antaneet Ankkurisijoittajat EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy, Olli-
Pekka Kulmala, Ari Pöyhtäri ja Teuvo Rintamäki voivat kuitenkin maksaa merkintänsä antamiensa merkintäsitoumusten 
ehtojen mukaisesti kuittaamalla merkintähintasaatavan Yhtiölle antamansa optiolainan pääomalla ja korolla siltä osin kuin 
lainaan liittyvät optio-oikeudet eivät riitä optiolainan muuntamiseen Yhtiön osakkeiksi. Kuittaamalla maksettava osuus 
merkintäsitoumuksista on yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Merkintäpaikat ja merkintöjen tekeminen Ruotsissa 
 
Yleisöannin merkintäpaikkana Ruotsissa Nordnet Ruotsin arvopaperitiliasiakkaille toimii: 

• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se/se/tamturbo 
 
Yleisöannissa Ruotsissa Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn merkinnän osalta maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä 
päivänä, jolloin allokointi tapahtuu (eli arviolta 1.6.2020). Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja 
merkintäänsä varten 26.5.2020 kello 16.00 Suomen aikaa ja toimituspäivän (arviolta 8.6.2020) välisenä aika, jotta he eivät 
menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se/se/tamturbo. 
Merkinnän tekeminen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. 
 
Merkintä katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on jättänyt merkinnän merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut 
merkintänsä pankkitunnuksillaan. Merkintää tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat 
ohjeet. Yleisöannissa tehty merkintä on sitova eikä sitä voida muuttaa ja merkinnän peruuttaminen on mahdollista vain kohdassa 
”Listautumisannin ehdot – Merkintöjen perumisoikeus” yksilöidyllä tavalla ja mainitussa tilanteissa. 
 
Merkintöjen hyväksyminen ja Antiosakkeiden jakaminen 
 
Yhtiö päättää Antiosakkeiden jakamisesta sijoittajille Yleisöannissa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain. 
Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään 
merkinnät Yleisöannissa kokonaan 300 Antiosakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Antiosakkeita 
Yleisöannissa tehtyjen merkintöjen täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille 
sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintöjen hyväksymisestä ja Antiosakkeiden allokaatiosta arviolta 2.6.2020. Sijoittajat, 
jotka ovat antaneet merkintänsä Nordnetin asiakkaana Nordnetin kautta, näkevät merkintänsä ja heille allokoidut Antiosakkeet 
Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. 
 
Maksetun määrän palauttaminen Suomessa 
 
Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan sijoittajalle merkintälomakkeessa 
ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla Nordnetin käteistilille arviolta 1.6.2020. 
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle 
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää 
myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan tekemiä merkintöjä on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle 
sijoittajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
 


