HYVÄKSYMISLOMAKE
Osakkeenomistajan nimi

Salkkutunnus

Henkilö- tai Y-tunnus

Arvo-osuustilin numero

Pankkitili
FIM Sijoitustili

OSTOTARJOUS PIHLAJALINNA OYJ:N OSAKKEISTA
Mehiläinen Yhtiöt Oy tarjoaa käteisvastikkeena 16,00 euroa jokaisesta Pihlajalinna Oyj:n osakkeesta. Ostotarjouksen
tarjousaika alkaa 9.1.2020 ja päättyy aikaisintaan 19.3.2020 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 Pihlajalinna Oyj:n osakkeiden osalta. Pantattujen osakkeiden osalta tarjouksen hyväksyminen
edellyttää pantinhaltijan kirjallista suostumusta.
Arvo-osuustililläsi on

kpl Pihlajalinna Oyj:n osaketta.

Hyväksyn Mehiläinen Yhtiöt Oy:n ostotarjouksen Pihlajalinna Oyj:n osakkeista.

Esite ja ostotarjouksen ehdot ovat olleet saatavissani, olen tutustunut niihin ja hyväksyn ostotarjouksen ehdot. Olen tutustunut
ostotarjouksen kohteena olevan rahoitusvälineen ominaisuuksiin ja riskeihin sekä esitteestä ilmeneviin ostotarjousta koskeviin rajoituksiin ja
vahvistan, että minulla on oikeus osallistua ostotarjoukseen sen ehtojen mukaisesti. Lisäksi vahvistan, että kotipaikkani ei ole alueella, jonka
lainsäädäntö asettaa rajoituksia ostotarjoukseen osallistumiselle, eikä toimeksiantoa ole lähetetty tällaisesta maasta. Olen tietoinen, ettei SPankki ole arvioinut rahoitusvälineen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta sijoittajalle.
Valtuutan S-Pankki Oy:n tai määräämänsä tekemään puolestani tarpeelliset kirjaukset säilytystililleni toimeksiannon toteuttamiseksi ja
selvittämiseksi sekä hyvittämään kauppahinnan yllä mainitun arvo-osuustiliin liitetylle FIM Sijoitustilille ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Henkilötunnus, arvo-osuustilinumero ja muut toimeksiannon kannalta tarpeelliset henkilötiedot voidaan luovuttaa myös muille toimeksiannon
tai tehtävän toteuttamiseen osallistuville tahoille. 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)

1)
2)
3)

Nimenselvennys

Toimeksiannon antaja sitoutuu toimittamaan otteen yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjasta tilinhoitajayhteisön niin erikseen pyytäessä.
Edunvalvojan allekirjoitus, mikäli osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai vajaavaltainen.
Yhteisön antamaan toimeksiantoon tulee liittää ajantasainen kaupparekisteriote.

Ostotarjoukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee S-Pankin Asiakaspalvelu, puh. 010 76 5800 (ma-to 9.00 - 20.00, pe
9.00 - 18.00) 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min. Lisätietoja ostotarjouksesta ja sen ehdoista on saatavilla

ostotarjous.mehilainen.fi.

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

