
VILLKOR FÖR AKTIEEMISSIONEN 

Översikt över Aktieemissionen  

Viking Lines (”Viking Line” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma beslutade 22.11.2021 att bemyndiga Bolagets styrelse 
att fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna sig för nya aktier i 
förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets kapitalstruktur, samt dess 
finansierings- och likviditetsposition, vilka har påverkats av de exceptionella omständigheterna orsakade av Covid-19-
pandemin (”Pandemin”). Nyemissionen genomförs också för att säkerställa uppfyllandet av vissa åtaganden som Bolaget 
ingått i sina finansieringsavtal och för att stöda utförandet av Viking Lines strategi och möjlighet för fortsatt lönsam 
tillväxt i en omgivning efter Pandemin.  

Med stöd av bemyndigandet skulle Bolagets aktieägare vara berättigade att för varje fem (5) innehavda aktier teckna tre 
(3) nya aktier till ett teckningspris om 8,00 euro per aktie. Antalet nyemitterade aktier med stöd av bemyndigandet kan 
uppgå till högst 6 480 000 aktier. Bolagets styrelse äger rätt att besluta om övriga villkor för nyemissionen med stöd av 
bemyndigandet. 

Bolagets styrelse beslutade 29.11.2021, med stöd av bemyndigandet som beviljats av den extra bolagsstämman, att 
emittera högst 6 480 000 nya aktier i Bolaget (”Erbjudna Aktier”) i en nyemission mot vederlag baserad på aktieägarnas 
företrädesrätt till teckning (”Aktieemissionen”) enligt vad som anges i dessa villkor för Aktieemissionen. 

Till följd av Aktieemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att öka från 10 800 000 aktier till högst 
17 280 000 aktier. Under förutsättning att samtliga Erbjudna Aktier tecknas, utgör de Erbjudna Aktierna cirka 60,0 
procent av de befintliga aktierna i Bolaget och tillhörande rösträtter före Aktieemissionen, och cirka 37,5 procent av alla 
aktier och tillhörande rösträtter efter genomförandet av Aktieemissionen.  

Teckningsrätter 

Med undantag av vad som anges nedan kommer alla aktieägare i Viking Line som är registrerade i aktieägarförteckningen 
som upprätthålls av Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”) att få en (1) teckningsrätt i värdeandelsform 
(”Teckningsrätt”) för varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen för Aktieemissionen (”Avstämningsdagen”). 
Eventuella aktier som innehas av Bolaget självt berättigar inte till tilldelning av Teckningsrätter. Se avsnittet ”– 
Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner”. 

Teckningsrätterna kommer att registreras på aktieägarnas värdeandelskonton 2.12.2021 i värdeandelssystemet som 
upprätthålls av Euroclear Finland.  

Varje fem (5) Teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) Erbjudna Aktier till Teckningspriset (enligt vad som 
definierats nedan) (”Primär Teckningsrätt”). Inga fraktioner av de Erbjudna Aktierna kommer att tilldelas och det är 
inte möjligt att endast delvis utnyttja en Teckningsrätt. Om samtliga Erbjudna Aktier inte tecknas enligt den Primära 
Teckningsrätten har Bolagets nuvarande aktieägare och andra investerare rätt att teckna sådana Erbjudna Aktier utan stöd 
av Teckningsrätter (”Sekundär Teckningsrätt”). Erbjudna Aktier som förblir otecknade under den Primära 
Teckningsrätten och den Sekundära Teckningsrätten kan komma att riktas för teckning enligt vad som beslutas av 
Bolagets styrelse. Se även ”– Större aktieägares deltagande i Aktieemissionen och teckningsåtaganden” och ”– 
Tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter”.  

Handel med Teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsingfors”) under perioden från 
och med 7.12.2021 till och med 15.12.2021. 

Vid Teckningsperiodens (enligt vad som definierats nedan) utgång förfaller outnyttjade Teckningsrätter och kommer att 
avbokas från innehavarens värdeandelskonto utan särskild avisering. 

För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: 

• utnyttja Teckningsrätterna och teckna Erbjudna Aktier senast 21.12.2021 i enlighet med instruktioner från 
tecknarens kontoförande institut, förvaltare eller den som sköter förvaltarregistreringen; eller 
 

• sälja Teckningsrätterna som inte utnyttjats för teckning av Erbjudna Aktier senast 15.12.2021, vilket är sista 
dag för handel med Teckningsrätterna. 



Om aktier i Bolaget som berättigar till Teckningsrätter har pantsatts eller omfattas av några andra restriktioner, kan 
Teckningsrätterna inte nödvändigtvis utnyttjas utan panthavarens eller annan rättsinnehavares medgivande.  

Större aktieägares deltagande i Aktieemissionen och teckningsförbindelser 

En grupp av Bolagets större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Aktiebolaget Alfa, Rederiaktiebolaget 
Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, 
har var för sig, oåterkalleligen förbundit sig att teckna Erbjudna Aktier i Aktieemissionen (”Teckningsförbindelserna”). 
Teckningsförbindelserna motsvarar totalt cirka 54 procent av de Erbjudna Aktierna. 

Givarna av Teckningsförbindelserna har åtagit sig att teckna sin pro rata -andel av de Erbjudna Aktierna med stöd av de 
Teckningsrätter som de blir tilldelade, med undantag av Maelir AB, Ångfartygs Aktiebolaget Alfa och Rederiaktiebolaget 
Hildegaard, vilka åtagit sig att teckna ett fast antal Erbjudna Aktier, motsvarande cirka 16,8 procent, 13,8 procent 
respektive 9,8 procent av de Erbjudna Aktierna. 

Teckningspris 

Teckningspriset är 8,00 euro per Erbjuden Aktie (”Teckningspriset”).   

Teckningspriset inkluderar en för företrädesrättsemissioner sedvanlig rabatt, jämfört med slutkursen för Bolagets aktie på 
Nasdaq Helsingfors på handelsdagen omedelbart före beslutet om Aktieemissionen. Teckningspriset ska bokföras i 
Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. 

Avstämningsdag 

Avstämningsdagen för Aktieemissionen är 1.12.2021. 

Teckningsperiod 

Teckningsperioden börjar 7.12.2021 klockan 9:30 finsk tid och löper till och med 21.12.2021 klockan 16:30 finsk tid 
(”Teckningsperioden”). Bolagets styrelse äger rätt att förlänga Teckningsperioden. Eventuell förlängning kommer att 
meddelas av Bolaget genom ett börsmeddelande senast 21.12.2021. 

Teckningsplatser, det vill säga kontoförande institut, förvaltare och de som sköter förvaltarregistreringen, kan kräva att 
deras kunder inkommer med teckningsorder vid fastställda datum och klockslag innan handeln med Teckningsrätter eller 
Teckningsperioden löper ut. Sådana datum och klockslag kan avvika från den tidpunkt då handeln med Teckningsrätter 
och Teckningsperioden löper ut. 

Handel med Teckningsrätter 

Innehavare av Teckningsrätter kan när som helst under den offentliga handeln med Teckningsrätterna sälja sina 
Teckningsrätter på marknaden. Den offentliga handeln med Teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors börjar 7.12.2021 
klockan 10:00 finsk tid och löper ut 15.12.2021 klockan 18:30 finsk tid. Priset på Teckningsrätterna på Nasdaq 
Helsingfors fastställs enligt handeln på marknaden. Teckningsrätter kan säljas eller köpas genom att ge en sälj- eller 
köporder till sin förvaltare.  

ISIN-koden för Teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors är FI4000513767 och handelskoden är VIK1VU0121 . 

Teckning av Erbjudna Aktier med stöd av Teckningsrätter (Primär Teckningsrätt) 

Direktregistrerade aktieägare  

En aktieägare kan delta i Aktieemissionen genom att teckna Erbjudna Aktier genom att utnyttja Teckningsrätterna på 
aktieägarens värdeandelskonto och genom att betala Teckningspriset multiplicerat med antalet Erbjudna Aktier som ska 
tecknas. Ovan nämnda gäller emellertid inte aktieägare som är bosatta i vissa Obehöriga Jurisdiktioner (enligt vad som 
definierats nedan), och det kan hända att aktieägare i samband med sådan teckning kan komma att avkrävas intyg på att 
de inte är bosatta i en Obehörig Jurisdiktion. För att kunna delta i Aktieemissionen måste en aktieägare ge en 
teckningsorder i enlighet med sitt kontoförande instituts eller förvaltares anvisningar.  

Innehavare av Teckningsrätter som köpts på Nasdaq Helsingfors måste inkomma med sina teckningsorder i enlighet med 
deras egna kontoförande instituts eller kapitalförvaltares anvisningar.  



Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare och övriga investerare som deltar i Aktieemissionen vars befintliga aktier eller Teckningsrätter i Bolaget 
innehas genom förvaltarregistrering, måste inkomma med sina teckningsorder i enlighet med anvisningarna från den som 
sköter förvaltarregistreringen eller, om innehavet är registrerat hos mer än en förvaltare, i enlighet med anvisningarna 
från var och en av dessa. Teckning och betalning måste göras i enlighet med anvisningarna från den som sköter 
förvaltarregistreringen. Banker och övriga förvaltare är skyldiga att läsa om och rätta sig efter de begränsningar som 
beskrivs i avsnittet ” – Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner”. I samband med sådan teckning kan banker, 
förvaltare, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier komma att avkrävas intyg på att 
aktieägare för vilkas räkning de innehar aktierna eller Teckningsrätterna inte är bosatta i en Obehörig Jurisdiktion. 

Allmänt 

Teckningsorder måste ges separat för varje värdeandelskonto. Ofullständiga eller felaktiga teckningsorder kan komma att 
avvisas. En teckningsorder kan avvisas om teckningsbetalningen inte gjorts enligt dessa villkor, eller om sådan betalning 
är ofullständig. I dessa situationer återbetalas teckningsbetalningen till tecknaren. Ränta betalas inte på det återbetalade 
beloppet. 

Eventuella outnyttjade Teckningsrätter förfaller utan ersättning vid utgången av Teckningsperioden 21.12.2021 klockan 
16:30 finsk tid.  

Erbjudna Aktier som tecknats med stöd av Teckningsrätter beräknas att registreras på tecknarens värdeandelskonto 
omkring 29.12.2021.  

Betalningar av teckningarna  

Full betalning i euro enligt Teckningspriset ska göras för de Erbjudna Aktier som tecknas i Aktieemissionen vid 
tidpunkten för ingivandet av teckningsordern i enlighet med anvisningarna från det kontoförande institutet eller 
förvaltaren. 

En teckning anses utförd endast efter att teckningsordern mottagits av det relevanta kontoförande institutet eller 
förvaltaren, och efter att full betalning enligt Teckningspriset gjorts. 

Interimsaktier 

De Erbjudna Aktier som tecknats med stöd av Teckningsrätter registreras på tecknarens värdeandelskonto som 
interimsaktier som motsvarar de Erbjudna Aktierna (”Interimsaktierna”) efter att teckningen har slutförts.  

Om Aktieemissionen skulle annulleras återbetalas Teckningspriset till innehavarna av Interimsaktierna. Ränta betalas inte 
på det återbetalade beloppet. Se även ”– Återkallande av teckningar under vissa omständigheter”.  

Interimsaktierna sammanslås med de befintliga aktierna i Bolaget (ISIN-kod FI0009005250, handelskod VIK1V) efter 
att de Erbjudna Aktierna har registrerats i det finska handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen 
(”Handelsregistret”). Sådan sammanslagning beräknas ske omkring 29.12.2021. 

Handel med Interimsaktier 

Interimsaktierna är fritt överlåtbara och handel med Interimsaktier på Nasdaq Helsingfors som ett eget aktieslag beräknas 
äga rum under perioden från och med 8.12.2021 till och med 28.12.2021 med handelskoden VIK1VN0121. ISIN-koden 
för Interimsaktierna är FI4000513775.  

Teckning av Erbjudna Aktier utan stöd av Teckningsrätter (Sekundär Teckningsrätt) 

Allmänt 

Teckning av Erbjudna Aktier utan stöd av Teckningsrätter görs genom att inkomma med en teckningsorder och betala 
Teckningspriset i enlighet med anvisningarna från det kontoförande institutet, förvaltaren eller, för förvaltarregistrerade 
aktieägare, i enlighet med anvisningarna från den som sköter förvaltarregistreringen. Det kan vara omöjligt att teckna på 
basis av den Sekundära Teckningsrätten via ett aktiesparkonto (lag om aktiesparkonton, 680/2019) genom vissa 
kontoförande institut. I sådant fall bör aktieägare genomföra den sekundära teckningen via ett annat värdeandelskonto än 
aktiesparkontot. 



Teckningsordern och betalningen ska ha inkommit till aktieägarens och/eller investerarens kontoförande institut, 
förvaltare eller den som sköter förvaltarregistreringen senast 21.12.2021, eller tidigare i enlighet med anvisningar från 
det kontoförande institutet, förvaltaren eller den som sköter förvaltarregistreringen.  

Om flera teckningsorder lämnas beträffande ett enskilt värdeandelskonto kombineras teckningsorderna till en 
teckningsorder per värdeandelskonto. 

Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter beräknas att registreras på tecknarens värdeandelskonto som 
aktier omkring 29.12.2021.  

Om tilldelningen av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter inte motsvarar den mängd Erbjudna Aktier 
som angetts i teckningsordern beräknas återbetalning till tecknaren ske omkring 30.12.2021 av det Teckningspris som 
betalats för ej tilldelade Erbjudna Aktier. Ränta betalas inte på det återbetalade beloppet. 

Godkännande av teckningar och publicering av resultatet av Aktieemissionen 

Styrelsen för Viking Line beräknas att godkänna teckningar av Erbjudna Aktier som gjorts med stöd av Teckningsrätter 
och teckningar som gjorts i enlighet med dessa villkor för Aktieemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser 
omkring 28.12.2021. Dessutom kommer styrelsen för Viking Line att, i enlighet med de principer för tilldelning av 
Erbjudna Aktier som framställs nedan i ”– Tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter”, 
godkänna teckningar av Erbjudna Aktier som gjorts utan stöd av Teckningsrätter i enlighet med dessa villkor för 
Aktieemissionen samt tillämpliga lagar och bestämmelser. Viking Lines styrelse kan besluta att inte godkänna 
teckningarna och att inte genomföra Aktieemissionen, om styrelsen bedömer att genomförande av Aktieemissionen inte 
är i Bolagets intresse. I sådant fall kommer Teckningspriset att returneras till innehavare av Interimsaktier och 
Teckningspriset som betalats för de Erbjudna Aktierna som tecknats utan stöd av Teckningsrätter returneras till personer 
som tecknat sådana Erbjudna Aktier. Ifall Aktieemissionen inte genomförs kan Teckningsrätterna inte användas och har 
inget värde.   

Viking Line beräknas publicera det slutgiltiga resultatet av Aktieemissionen i ett börsmeddelande omkring 28.12.2021.  

Tilldelning av Erbjudna Aktier som tecknats utan stöd av Teckningsrätter 

I händelse av att samtliga Erbjudna Aktier inte tecknats med stöd av Teckningsrätter ska Viking Lines styrelse besluta 
om tilldelning av Erbjudna Aktier till Bolagets nuvarande aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan stöd 
av Teckningsrätter (dvs. i enlighet med den Sekundära Teckningsrätten). Om Aktieemissionen övertecknas av sådana 
tecknare, bestäms fördelningen mellan sådana tecknare värdeandelskontovis så att Erbjudna Aktier allokeras 
antalsmässigt jämnt till samtliga tecknare högst upp till det antal som var och en tecknat Erbjudna Aktier och, i den 
utsträckning detta inte är möjligt, genom lottning; 

Om inte samtliga Erbjudna Aktier tecknas enligt den Primära Teckningsrätten eller, därefter, den Sekundära 
Teckningsrätten, äger Bolagets styrelse rätt att senast 29.12.2021 besluta om förfarandet för tilldelning av återstående 
Erbjudna Aktier. Styrelsen beslutar härvid om sättet för teckning, teckningsperioden samt tillämpligt teckningspris, dock 
minst 8,00 euro per aktie, för Erbjudna Aktier tilldelade på detta vis. 

Återkallande av teckningar under vissa omständigheter 

Eventuellt utnyttjande av Teckningsrätterna är oåterkalleligt och kan inte ändras eller annulleras under andra 
omständigheter än vad som framgår nedan. 

I händelse av att prospektet som hänför sig till Aktieemissionen (”Prospektet”) kompletteras eller ändras i enlighet med 
prospektförordningen på grund av ett fel eller ett utelämnande i Prospektet eller på grund av väsentlig ny information 
som, i varje enskilt fall, skulle kunna vara av väsentlig betydelse för investerare, har investerare som tecknat Erbjudna 
Aktier rätt att återkalla teckning inom en tidsfrist som inte får vara kortare än tre (3) arbetsdagar efter offentliggörandet 
av kompletteringen eller ändringen av Prospektet. Rätten att återkalla teckning får bara användas om ett fel, ett 
utelämnande eller ny information uppstod eller uppmärksammades innan (i) innehavaren av Interimsaktier som fått 
Interimsaktierna till följd av utnyttjad Teckningsrätt, sålt eller på annat sätt överfört Interimsaktierna eller, (ii) när de 
Erbjudna Aktierna tecknats utan stöd av Teckningsrätter, innan de Erbjudna Aktierna levererats till tecknarna. Om 
innehavaren av en Teckningsrätt eller Interimsaktie har sålt eller på annat sätt överfört Teckningsrätten eller 
Interimsaktien, kan inte sådan försäljning eller överföring återkallas. 



Förfarandet avseende återkallande av teckningar kommer att meddelas tillsammans med sådan komplettering eller 
ändring av Prospektet i ett börsmeddelande. Eventuellt återkallande av teckningar ska avse investerarens hela teckning. 
Återkallelsen måste göras skriftligen hos det kontoförande institut, den förvaltare eller den värdepappersmäklare som 
mottagit teckningsordern. 

Efter återkallelseperiodens utgång förfaller rätten att återkalla teckning. Vid återkallad teckning returneras inbetalt 
Teckningspris till tecknaren inom cirka två (2) arbetsdagar från återkallelsen. Ränta betalas inte på de återbetalade medlen.  

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner 

Tilldelning av Teckningsrätter till aktieägare som är bosatta i andra länder än Finland och Sverige och emittering av 
Erbjudna Aktier genom utnyttjande av Teckningsrätter till personer bosatta i andra länder än Finland och Sverige kan 
påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder. Följaktligen gäller, med vissa undantag, att aktieägare vars 
befintliga aktier är direktregistrerade på ett värdeandelskonto och vars registrerade adress är i Förenta staterna, Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i 
Aktieemissionen inte skulle vara tillåtet (”Obehöriga Jurisdiktioner”) inte kan tilldelas några Teckningsrätter och inte 
tillåts teckna Erbjudna Aktier. I Finland och Sverige har varje sådan aktieägare som är registrerad i Bolagets 
aktieägarförteckning och som handlar genom bank, skötare av förvaltarregistreringen, förvaltare eller annan finansiell 
intermediär genom vilken hans/hennes aktier innehas, rätt att sälja samtliga Teckningsrätter som innehas för hans/hennes 
räkning i den omfattning detta är tillåtet enligt hans/hennes avtal med sådan finansiell intermediär och enligt tillämplig 
lag för att därefter erhålla intäkterna från försäljningen (med avdrag för kostnader) till sitt konto.  

Handel med Erbjudna Aktier 

Handel med Erbjudna Aktier som är registrerade hos Euroclear Finland beräknas att inledas på Nasdaq Helsingfors 
omkring 30.12.2021. 

Aktieägarrättigheter 

De Erbjudna Aktierna berättigar dess innehavare till eventuell dividend och eventuell övrig utdelning av medel samt till 
andra aktieägarrättigheter i Viking Line efter att de Erbjudna Aktierna registrerats i Handelsregistret, vilket beräknas ske 
omkring 29.12.2021, och i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland, vilket beräknas ske 
omkring 29.12.2021. Varje Erbjuden Aktie berättigar dess innehavare till en röst på Viking Lines bolagsstämma. Enligt 
§ 10 i Viking Lines bolagsordning får enskild aktieägare dock inte rösta för mer än en fjärdedel (1/4) av de vid 
bolagsstämman företrädda aktierna. 

Kostnader och utlägg 

Det kommer inte att debiteras några avgifter eller utlägg för teckning av Erbjudna Aktier, och ingen överlåtelseskatt 
behöver betalas för teckning av Erbjudna Aktier. Kontoförande institut, förvaltare eller värdepappersmäklare som 
genomför teckningsorder som hänför sig till Teckningsrätterna kan komma att ta ut en avgift i enlighet med sina egna 
tariffer. Kontoförande institut och förvaltare kan även komma att ta ut en avgift för upprätthållandet av ett 
värdeandelskonto och deponeringen av aktierna. Se även ”Beskattning”. 

Tillämplig lag och tvistlösning  

På Aktieemissionen tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med Aktieemissionen ska avgöras 
av behörig domstol i Finland. 

Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan denna svenskspråkiga originalversion samt den finskspråkiga och 
engelskspråkiga översättningen av dessa villkor, ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde. 

Övriga frågor 

Dokument som det hänvisas till i 5 kapitel 21 § i aktiebolagslagen (624/2006, med ändringar) (”Aktiebolagslagen”) finns 
tillgängliga för påseende på Viking Lines webbplats (www.vikingline.com/sv/investerare). 

Viking Lines styrelse beslutar om övriga ärenden och praktiska angelägenheter som hänför sig till Aktieemissionen, 
inklusive sådana omständigheter där styrelsen, med utgångspunkt i Aktiebolagslagen, kan vara skyldig att besluta att inte 
acceptera teckningar som gjorts med stöd av Teckningsrätter. Se även ”Anordnande av Aktieemissionen”. 



Nordea agerar som emissions- och betalningsinstitut i Aktieemissionen, det vill säga bistår Bolaget med vissa 
administrativa tjänster avseende Aktieemissionen. Det faktum att Nordea agerar som emissions- och betalningsinstitut 
betyder inte i sig att Nordea betraktar tecknaren som kund hos Nordea. Avseende Aktieemissionen betraktas tecknaren 
som kund hos Nordea endast om Nordea har tillhandahållit rådgivning åt tecknaren beträffande Aktieemissionen eller på 
annat sätt har kontaktat tecknaren individuellt beträffande Aktieemissionen, eller om tecknaren har en befintlig 
kundrelation med banken. Till följd av att Nordea inte betraktar tecknaren som kund med avseende på Aktieemissionen, 
kommer inte de bestämmelser om investerarskydd som föreskrivs i lagen om investeringstjänster (747/2012, med 
ändringar) att tillämpas på Aktieemissionen. Det betyder bland annat att varken kundkategorisering eller en bedömning 
av lämplighet kommer att ske med avseende på Aktieemissionen. Följaktligen är tecknaren personligt ansvarig för att han 
eller hon innehar tillräcklig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna som är förenade med Aktieemissionen. 

Tecknare i Aktieemissionen kommer att lämna personuppgifter till Nordea. Personuppgifter som lämnats till Nordea 
kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla tjänster och administrera 
ärenden hos Nordea. Personuppgifter som erhållits från en annan part än den kund som databehandlingen hänför sig till 
kan också komma att behandlas. Det kan även förekomma behandling av personuppgifter i datasystem hos företag och 
organisationer som Nordea samarbetar med. Uppgifter om behandling av personuppgifter lämnas av Nordeas lokalkontor, 
som också accepterar förfrågningar om korrigering av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att inhämtas av 
Nordea genom automatiska datakörningar hos Euroclear Finland. 

Genom att teckna Erbjudna Aktier i Aktieemissionen bemyndigar tecknaren sitt kontoförande institut, förvaltare eller den 
som sköter förvaltarregistreringen, att lämna nödvändiga personuppgifter, numret på sitt värdeandelskonto och 
detaljupplysningar om teckningen till de parter som deltar i behandlingen av teckningsordern eller i verkställigheten av 
tilldelning och avveckling av de Erbjudna Aktierna. 
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