HYVÄKSYMISLOMAKE OSAKKEET
Osakkeenomistajan nimi

Salkkutunnus

Henkilö- tai Y-tunnus

Arvo-osuustilin numero

Pankkitili
FIM Sijoitustili

BITTIUM OYJ:N OSTOTARJOUS YHTIÖN OMISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA
Bittium Oyj tarjoutuu ostotarjouksella ostamaan omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille
osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
Tarjousvastike on 5,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta.
Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 25.9.2015 ja päättyy 16.10.2015 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä
ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta, arvo-osuustilikohtaisesti ja kaikkien arvo-osuustilillä
ostotarjouksen toteuttamishetkellä olevien Bittium Oyj:n osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osakeja/tai optio-oikeusmäärällä arvo-osuustilikohtaisesti. Osakkeenomistaja voi hyväksyä tarjouksen pantattujen osakkeiden osalta
vain pantinhaltijan suostumuksella.
Arvo-osuustililläsi on 25.9.2015 päivän tilanteen mukaan ollut

Bittium Oyj:n osaketta.

Hyväksyn Bittium Oyj:n ostotarjouksen yhtiön omista osakkeista,
Sitoudun myymään ___________________________ kpl Bittium Oyj:n osaketta ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti
Olen tutustunut tarjousasiakirjaan ja hyväksyn ostotarjouksen ehdot. Minulla on riittävä sijoituskokemus ja – tietämys ymmärtää
ostotarjoukseen liittyvät riskit. Lisäksi vakuutan, että en oleskele valtiossa tai alueella, jonka lainsäädäntö asettaa rajoituksia
ostotarjouksen tekemiselle, eikä hyväksymislomaketta ole lähetetty tällaisesta maasta tai alueelta. Tällaisia maita ja alueita ovat
Australia, Etelä-Afrikka, Hongkong, Japani, Kanada, Kiina, Singapore, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat tai muut sellaiset valtiot,
jossa tämän ostotarjouksen tekeminen olisi lain vastaista. Vakuutan myös, että kotipaikkani tai rekisteröity osoitteeni ei ole näissä
maissa tai näillä alueilla.
Valtuutan FIM Sijoituspalvelut Oy:n tai määräämänsä kirjaamaan luovutusrajoituksen yllä mainitulle arvo-osuustililleni
määrittelemälleni määrälle Bittium Oyj:n osakkeita, myymään määrittelemäni määrän mukaiset osakkeet ja tekemään puolestani
tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni kaupan toteuttamiseksi ja selvittämiseksi sekä hyvittämään kauppahinnan yllä mainitulle
tililleni 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)

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)

Jos hyväksyt ostotarjouksen, palauta tämä lomake täytettynä ja allekirjoitettuna oheisessa palautuskuoressa siten, että
lomake on perillä FIMissä viimeistään 14.10.2015 tai kaksi (2) pankkipäivää ennen mahdollisesti jatketun ostotarjousajan
keskeyttämistä tai päättymistä.
Toimeksiantoon liittyvissä kysymyksissä palvelee FIM Asiakaspalvelu p. (09) 6134 6250 tai asiakaspalvelu@fim.com

