TOIMEKSIANTO

______________ / ______________
Postitusosoite

Palautusosoite

OP-Prosessipalvelut
Varainhoidon ja sijoittamisen palvelut
Kaisaniemenkatu 1 Ba, 3. kerros
00100 Helsinki
Oltava perillä pankin konttorissa viimeistään
11.1.2019
Omistaja

Säilytysnumero

Pankkitilin numero

Henkilö- tai Y-tunnus

Oltava
perillä pankin konttorissa viimeistään
Arvo-osuustilin numero
29.3.2017

ORKLA ASA:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KOTIPIZZA GROUP OYJ:N OSAKKEISTA
7.12.2018 – 15.1.2019
Tarjoushinta on 23,00 euroa käteisenä kustakin Kotipizza Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeesta (FI4000157235) edellyttäen, että
ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjoushinta”).
Ostotarjous alkaa 7.12.2018 klo 9.30 ja päättyy 15.1.2019 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa.
Osakkeenomistaja voi hyväksyä ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta kokonaan yllämainitulla arvo-osuustilillä tarjouksen
toteuttamishetkellä olevien Yhtiön osakkeiden osalta. Tarjouksen toteutuessa kaupat toteutetaan ja käteisvastike maksetaan
arviolta 21.1.2019.

OHJE MERKITSIJÖILLE
Palauttakaa toimeksiantolomake täydennettynä ja allekirjoitettuna OP Ryhmän konttoriin tai postitse siten, että se on perillä
viimeistään 11.01.2019. Henkilöasiakkaat voivat antaa toimeksiannon vaihtoehtoisesti myös puhelimitse numerossa
010 252 4740. Soittaessanne, varaattehan lähettyville verkkopalvelutunnukset.
OMISTAJAN SÄILYTYKSESSÄ OLEVAT YHTIÖN OSAKKEET ____________________ TILANTEEN MUKAAN, JOIDEN
OSALTA OMISTAJA HYVÄKSYY OSTOTARJOUKSEN

____________________ KPL KOTIPIZZA GROUP OYJ:N OSAKETTA
Tarjousasiakirja on ollut saatavillani ja olen tutustunut ostotarjouksen ehtoihin sekä tarjousasiakirjaan ja hyväksyn
ostotarjouksen ehdot. Vakuutan, että minulla on riittävä sijoituskokemus ja -tietämys ymmärtää ostotarjoukseen liittyvät riskit.
Lisäksi vahvistan ja vakuutan, että en oleskele Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai
missään muussa valtiossa tai alueella, jonka lainsäädäntö asettaa rajoituksia ostotarjouksen tekemiselle eikä toimeksiantoa
ole lähetetty tällaisesta maasta tai alueelta. Vakuutan myös, että kotipaikkani tai rekisteröity osoitteeni ei ole näissä maissa tai
näillä alueilla. Pankki ei ole velvollinen arvioimaan tarjotun palvelun tai arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle, jos
toimeksiannon toteuttaminen tai välittäminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta ja palvelu liittyy sijoituspalvelulain tarkoittamiin
yksinkertaisiin tuotteisiin, joita ovat esim. pörssiosakkeet ja niihin oikeuttavat optio-oikeudet.
Valtuutan pankin tai määräämänsä merkitsemään yllä mainitulle arvo-osuustililleni Yhtiön osakkeita koskevan
luovutusrajoituksen, myymään kaikki yllä mainitulla arvo-osuustililläni ostotarjouksen toteuttamishetkellä olevat Yhtiön
osakkeet sekä tekemään muutoinkin puolestani kaikki tarpeelliset kirjaukset arvo-osuustililleni kaupan toteuttamiseksi ja
selvittämiseksi sekä hyvittämään tarjoushinnan yllä mainitulle pankkitililleni ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Aika ja paikka

Allekirjoitus/allekirjoitukset 1)

*) LEI-koodi (yhteisöt)
Puhelin pankkiaikana

1)

Nimenselvennykset

Edunvalvojan allekirjoitus mikäli osakkeenomistaja alle 18-vuotias tai vajaavaltainen. Yhteisön toimeksiannon liitteeksi ote
päättävän elimen pöytäkirjasta.
Yhteisöasiakkaalla on oltava voimassa oleva LEI-koodi, joka on lisättävä alle sille varattuun kohtaan allekirjoituksen viereen *)

