ORDER

______________ / ______________

Postadress

Returadress

OP-Prosessipalvelut
Varainhoidon ja sijoittamisen palvelut
Kaisaniemenkatu 1 Ba, 3. kerros
00100 Helsinki
Måste ha nått bankens kontor senast 11.1.2019

Innehavare

29.3.2017
Förvarets nummer

Personbeteckning eller FO-nummer

Värdeandelskontots nummer

Bankkontots nummer

ORKLA ASA’S UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ AKTIER I KOTIPIZZA GROUP OYJ 7.12.2018 – 15.1.2019
Orkla ASA (”Anbudsgivaren”) erbjuder sig att med ett uppköpserbjudande ("Uppköpserbjudandet") köpa alla aktier som
Kotipizza Group Oyj ("Bolaget") emitterat. Anbudspriset som erbjuds är 23,00 euro kontant för varje Kotipizza aktie
FI4000157235.
Uppköpserbjudandet börjar 7.12.2018 kl. 9.30 (finsk tid) och slutar 15.1.2019 kl. 16.00 (finsk tid), om erbjudandetiden inte
förlängs i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet.
En aktieägare kan acceptera Uppköpserbjudandet endast ovillkorligt och antingen för alla aktier eller en del av aktierna i
Bolaget som finns på ovan nämnda värdeandelskonto vid den tidpunkt då erbjudandet verkställs. Om anbudet verkställs,
genomförs köpet av de erbjudna aktierna uppskattningsvis den fjärde (4.) bankdagen räknat från den dag anbudstiden går ut,
preliminärt 21.1.2019. Anbudspriset inbetalas på förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto preliminärt 21.1.2019.

ANVISNING FÖR TECKNARNA
Komplettera, underteckna och returnera eller posta orderblanketten till OP så att den är framme senast 11.1.2019. Alternativt
kan teckningen göras per telefon på numret 010 252 4740, och kräver då att ni identifierar er med hjälp av nätbankskoderna.
Då ni ringer upp behöver ni alltså ha nätbankens användarkod, lösenord samt nyckeltalslistan till hands.
ÄGAREN ACCEPTERAR UPPKÖPSERBJUDANDET FÖR FÖLJANDE AKTIER I BOLAGET SOM FINNS ÄGARENS
FÖRVAR PER ____________________

____________________ ST. KOTIPIZZA GROUP OYJ AKTIE
Jag har haft tillgång till anbudshandlingen och jag har tagit del av villkoren för Uppköpserbjudandet och anbudshandlingen och jag accepterar
villkoren för Uppköpserbjudandet. Jag försäkrar att jag har tillräcklig erfarenhet av och kunskap om placering för att förstå riskerna i anslutning
till Uppköpserbjudandet. Dessutom försäkrar jag att jag inte vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller någon annan stat
eller region där lagstiftningen ställer begränsningar för Uppköpserbjudandet och att ordern inte har sänts från en sådan stat eller region.
Därtill försäkrar jag att varken min hemvist eller registrerade adress finns i sådana stater eller regioner. Banken är inte skyldig att bedöma hur
lämplig den tjänst eller det värdepapper som bjudits ut till kunden är, om utförandet eller vidarebefordran av ordern sker på kundens initiativ
och tjänsten hänför sig till sådana okomplicerade produkter som avses i lagen om investeringstjänster, såsom t.ex. börsaktier och
optionsrätter som berättigar till börsaktier.
Jag befullmäktigar banken eller order att på mitt ovan nämnda värdeandelskonto registrera en överlåtelsebegränsning för aktierna i Bolaget,
sälja alla mina aktier i Bolaget som finns på mitt ovan nämnda värdeandelskonto vid den tidpunkt då uppköpserbjudandet verkställs och att
för min räkning också annars göra alla övriga registreringar på mitt värdeandelskonto som behövs för att genomföra och avveckla affären,
samt att gottskriva mitt ovan nämnda bankkonto med vederlaget i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet.
Tid och plats

Underskrift/underskrifter 1)

Telefon banktid

Namnförtydliganden

1) Intressebevakarens underskrift, om aktieägaren är under 18 år eller omyndig. Till en organisations order ska bifogas ett
protokollsutdrag från det beslutande organet.

