
Yhtiön nimi                                      Välittäjän nimi

Merkintäni tulee suorittaa sijoitusvakuutukseni sisään nro.

Vakuutusyhtiö*

Estlander & Partners Oy
OSTOSITOUMUS – Liikkeeseenlasku 4/2015

Viimeinen merkintäpäivä 7. huhtikuuta 2015  Viimeinen maksupäivä 7. huhtikuuta 2015

Nimi / ISIN                                                       
                                                        
                                                                                                                    

Merkintäsumma (nimellisarvo)                                                          
                                                        
                                                         
EUR

Maksettava rahasumma (Merkintäkurssi+merkintäpalkkio)
                                                                                                                                                      
                                                                                    
EUR

Nimi / ISIN                                                       
                                                        
                                                                                                                    

Merkintäsumma (nimellisarvo)                                                          
                                                        
                                                         
EUR

Maksettava rahasumma (Merkintäkurssi+merkintäpalkkio)
                                                                                                                                                      
                                                                                    
EUR

Tietojani ei saa luovuttaa tai käyttää suoramarkkinointiin.            Jatkattehan lomakkeen täyttämistä seuraavalla sivulla.

  OSTAN SEURAAVAT TUOTTEET

Sijoituksen selvityspankkina toimii Nordea Pankki Suomi Oyj (“Pankki”). 
Pankki toimii arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuna 
tilinhoitajayhteisönä. Pankki hoitaa tilinhoitajayhteisönä kaiken yhteydenpidon 
Allekirjoittaneeseen Euroclear Finland Oy:n säännöissä tarkemmin määriteltyjä 
poikkeus tilanteita lukuun ottamatta. Pankilla on oikeus avata Allekirjoittaneen 
lukuun arvo-osuustili ja tehdä kirjauksia Allekirjoittaneen arvo-osuustilille 
sekä suorittaa muita tilinhoitajayhteisölle kuuluvia tehtäviä. Allekirjoittanut 
valtuuttaa Pankin ottamaan vastaan asiakkaan lukuun ne rahasuoritukset, jotka 
liikkeeseenlaskijat suorittavat arvo-osuustilillä säilytettävistä arvo-osuuksista. 
Pankki edustaa Allekirjoittanutta ja toimii Allekirjoittaneen valtuuttamana 
asiamiehenä arvo-osuuksia koskevien kauppojen selvitystoiminnan yhteydessä. 
Tietoja sijoituksistani saa luovuttaa sijoituspalveluyhteistyökumppanilleni. 
Lisäksi Estlander & Partners Oy:lla on oikeus luovuttaa tietojani samaan

Henkilöasiakkaan tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kopio 
henkilöllisyystodistuksesta. Myös henkilöasiakkaan puolesta toimivan henkilön 
on liitettävä kyseiset asiakirjat lomakkeeseen. 

Oikeushenkilön tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kaupparekisteriote 
tai vastaava, kopiot oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön 
henkilöllisyystodistuksesta ja valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim.  
hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta). 

*Vakuutusyhtiö antaa merkintämääräyksen vielä erikseen. Vakuutusyhtiön 
merkintäpyynnön päivämäärä ratkaisee, milloin merkintä toteutetaan. 
Ymmärrän, ettei Estlander & Partners Oy ole vakuutuksen myyjä eikä tarjoaja, 
eikä näin ollen ole vastuussa vakuutuksestani tai vakuutukseni ehdoista. 

  MERKINTÄTILI SEKÄ SÄILYTYS

Maksu suoritetaan tilille: Estlander & Partners Oy   
    IBAN: FI10 1805 3000 0058 59  
   BIC: NDEAFIHH

Mikäli maksu jää saapumatta voidaan ostositoumus jättää hyväksymättä.

konserniin kuuluville yhtiöille sekä muille tarpeelliseksi katsomilleen yhteistyö-
kumppaneille. Mikäli sijoitus tehdään vakuutuksen sisälle, tulee sijoitettavan 
summan olla vakuutustilillä viimeistään maksupäivänä. Muussa tapauksessa 
ostositoumuksen velvoitteet siirtyvät asiakkaalle henkilökohtaisesti.

  HENKILÖASIAKAS   OIKEUSHENKILÖ

 

Estlander & Partners Oy  •  Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0)20 7613 340  •  Faksi: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Kotipaikka: Helsinki  •  Y-tunnus: 1595155-4

Henkilötunnus / Y-tunnus                     Sukunimi, etunimi / Juridisen henkilön / alaikäisen lapsen puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus

Osoite                                                                   Postinumero                   Postitoimipaikka Verotusmaa / Kansalaisuus (mikäli muu kuin Suomi)                                    

Sähköposti                                                            Puhelin                                                           Pankki ja tilinro.

Allekirjoittanut sitoutuu lainaehdoissa ja arvopaperiesitteessä esitetyin ehdoin merkitsemään seuraavat arvopaperit. Vähimmäissijoituksen nimellisarvo on  
5 000 euroa per sijoitustuote. Tuote on nimellisarvoltaan 1 000 euroa.

  ASIANMUKAISUUSARVIOINTI

Onko Teillä aikaisempaa kokemusta sijoittamisesta strukturoituihin tuotteisiin? EiKyllä

Oletteko viimeisen viiden vuoden aikana, useammin kuin viisi kertaa, ostaneet tai myyneet vastaavanlaisia  
tuotteita ja/tai sijoitustuotteita kuten osakkeita, rahasto-osuuksia, optioita tai vaihtovelkakirjalainoja?

EiKyllä

Mikäli vastasitte kieltävästi johonkin näistä kysymyksistä, mielipiteemme on että sijoitus ei sovi teille. 
Haluatko silti toteuttaa kyseisen sijoituksen?

EiKyllä

Oletteko tutustuneet esitemateriaaliin ja ymmärtäneet ehdot ja riskit, jotka liittyvät strukturoituihin tuotteisiin? EiKyllä

Ymmärrätkö että tietyissä olosuhteissa sijoitettu pääoma voi hävitä osittain tai kokonaan? EiKyllä

Merkitsijällä ei ole eikä ole ollut liityntää Yhdysvaltoihin (esim. kansalaisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, puhe-
linnumero, edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti
perustetussa      yhteisössä,  Yhdysvaltoihin       liitännäisiä  vaikutus- tai       määräysvaltaisia     henkilöitä    tai       edunsaajia      tai     muu      näihin     rinnasteinen      liitäntä      Yhdysvaltoihin)

Allekirjoittaneella on jo arvo-osuustili ja valtuuttaa tällä lomakkeella kirjaamaan edellä minitun 
sijoitustuotteen seuraavalle arvo-osuustilille (19 merkkisenä)                                                        
                                                                                                                    

Säilytysyhteisö Suomessa                                                      



KylläEi

 
Estlander & Partners Oy
ASIAKKAAN TUNTEMINEN JA LISÄTIEDOT VAROJEN ALKUPERÄSTÄ

  YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

Estlander & Partners Oy  •  Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0)20 7613 340  •  Faksi: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Kotipaikka: Helsinki  •  Y-tunnus: 1595155-4

  YKSITYISHENKILÖT

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto) Merkintään käytettävien varojen alkuperä

Säännölliset taloudelliset sitoumukset vuodessa (esim. velan lyhennykset)

< 35 000 € Palkkatulo

Pääomatulo

Perintö

Lahja

Sijoitukset

Muu, mikä

< 20 000 €

> 100 000 €

> 50 000 €

35 000 - 100 000 €

20 000 - 50 000 €

Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

Yrityksen toimiala

Liikevaihto

Yrityksen/Yhteisön puolesta toimivan henkilön nimi

Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää suoraan tai välillisesti 25%

Merkintään käytettävien varojen alkuperä Merkinnän tavoite ja tarkoitus

Yrityksen/Yhteisön puolesta toimivan henkilön henkilötunnus

Tase Oma pääoma                                         Liikevoitto/-tappio

Yritystoiminnan tuotot

Ei

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)

Ei Kyllä

Nimi ja henkilö- tai y-tunnus:

Muu, mikä

Yrityksen kassavirta

Kyllä

Nimi: 

Nimi: 

Nimi: 

Henkilö- tai Y-tunnus: 

Henkilö- tai Y-tunnus: 

Osuus:

Osuus:

Nimi: 

Joku muu, mikä

Merkinnän tavoite ja tarkoitus

Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu Joku muu, mikä

Oletteko Te, perheenjäseneenne tai yhteistyökumppaninne ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö muualla kuin Suomessa edellisten 12 kk aikana?

Estlander & Partners Oy:llä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun sääntelyn perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja selvittää 
sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä. Asiakkaita pyydetään täyttämään kaikki alla olevat kysymyskentät. Merkintälomakkeeseen on lisäksi liitettävä 
asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat asiakirjat. 

Ei

Kyllä

Allekirjoitus                                                                         Nimenselvennys                                                     Paikka ja aika

Asiakkaan tunnistaminen. Myyjä täyttää. Kopio tunnistamisasiakirjasta on liitettävä merkintälomakkeeseen. Merkintälomakkeen (liitteineen) voi toimittaa postitse, 
faksilla numeroon 020 7613 345 tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen products@estlanderpartners.com

Allekirjoittanut ymmärtää, että tämä ostositoumus on sitova eikä sitä voi peruuttaa. 

Epätäydellinen ostositoumus voidaan jättää hyväksymättä/mitätöidä. 

Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän ostositoumuksen ja siten merkitsemällä sijoitustuotteita, en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että Estlander 
& Partners Oy voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että yhtiö voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan yhtiölle 
viivytyksettä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista. 

Vakuutan, että olen itsenäisesti tutustunut ja ymmärtänyt tarjouksen sisällön hyväksytyssä arvopaperiesitteessä sekä siihen liittyvissä liikkeeseenlaskuasiakirjoissa 
esitetyissä ehdoissa ja ymmärtänyt ja hyväksynyt niissä mainitut ehdot. Kaupankäyntiin sijoitustuotteilla liittyy aina riskejä. Tuotteiden markkina-arvo voi sekä nousta 
että laskea. Koko sijoitetun summan takaisinmaksusta ei ole takeita. Liikkeeseenlasku voidaan perua mikäli tietyt markkinaolosuhteet tai vähimmäismerkintämäärä 
eivät täyty. Allekirjoittanut ymmärtää että tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski, mikä tarkoittaa, että muutokset esimerkiksi liikkeeseenlaskijan taloudellisessa 
asemassa saattavat johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan.  

Liikkeeseenlaskija tai järjestäjä eivät vastaa myyntiin ja markkinointiin osallistuvien myyjien tai markkinoijien suosituksista tai neuvonannosta.

1. 2.

Tunnistamisasiakirja                                            Suorittanut                                                 Allekirjoitus
Tunnistamismenetelmä



 
Estlander & Partners Oy
MAKSULOMAKE

Estlander & Partners Oy  •  Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0)20 7613 340  •  Faksi: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Kotipaikka: Helsinki  •  Y-tunnus: 1595155-4


Saajan

tilinumero
Mottagarens

kontonummer

IBAN

FI10 1805 3000 0058 59

BIC

NDEAFIHH
Saaja

Mottagare
Estlander & Partners Oy

             Kirjoita viestikenttään oma nimesi

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

EURO

TI
LI

S
II

R
TO

. 
G

IR
E

R
IN

G Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Allekirjoitus
Underskrift





 
Estlander & Partners Oy
VALTAKIRJA

  TILIT

Estlander & Partners Oy  •  Postiosoite: Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 (0)20 7613 340  •  Faksi: +358 (0)20 7613 345  •  products@estlanderpartners.com  •  Kotipaikka: Helsinki  •  Y-tunnus: 1595155-4

  VALTUUTUS TILIEN KÄYTTÄMISEEN Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä (”Pankki”):

Tilityyppi

Pankkitili(t)

Tilinumero tai muu tunniste

käytetään arvo-osuustilin hoitotilinä

Allekirjoitus                                                                         Nimenselvennys                                                     Paikka ja aika

Tällä valtakirjalla Valtuuttaja hyväksyy, että Pankilla on oikeus hyväksyä Sopimuksen ehtojen mukaan Liitetyksi osalliseksi (tässä valtakirjassa ’Valtuuttaja’) myös 
luonnollisen henkilön. Pankilla on oikeus veloittaa kaikki Valtuuttajan tiliin ja tämän valtuutuksen perusteella tapahtuvaan tilinkäyttöön liittyvät palkkiot ja maksut 
yllä yksilöidyltä tililtä tai mikäli tiliä ei ole ilmoitettu, miltä tahansa valtuuttajan tililtä Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä.

Pankilla ja kaikilla muilla Suomessa tai ulkomailla sijaitsevilla Nordea-yhtiöillä on lupa luovuttaa ja käsitellä minua koskevia tietoja (mukaan lukien tieto 
henkilöllisyydestäni ja valtuutetun tai Sopimuksen mukaisesti nimetyn henkilön oikeudesta edustaa itsenäni) Nordea-konsernin sisällä ja luovuttaa tietoja 
kolmannelle osapuolelle, mikäli se on välttämätöntä tämän valtakirjan, Sopimuksen tai muun palveluntarjoajan palvelun käyttämistä tai toteuttamista varten.

Valtuuttaja ilmoittaa Pankille ja Valtuutetulle valtakirjan muutoksesta tai peruuttamisesta. Muutos tai peruutus tulee voimaan, kun Pankilla ja Valtuutetulla on 
ollut kohtuullinen aika toteuttaa ilmoituksessa mainitut toimenpiteet. Pankilla ja Valtuutetulla on oikeus, muttei velvollisuutta, suorittaa ennen valtakirjan muutos- 
tai peruutusilmoituksen tiedoksisaantia Pankille ja Valtuutetulle annetut maksu- tai muut toimeksiannot loppuun, ellei niitä erikseen peruta kutakin palvelua 
koskevien ehtojen mukaisesti.

Tähän valtakirjaan sovelletaan Suomen lakia.

Henkilötunnus / Y-tunnus              Sukunimi, etunimi / Juridisen henkilön / alaikäisen lapsen puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus (“Valtuuttaja”)

Osoite                                                                  Postinumero                   Postitoimipaikka Puhelin

Valtuutan Estlander & Partners Oy:n tai määräämänsä (”Valtuutettu”):
· avaamaan liittenä olevan ostositoumuksen mukaisten sijoitusten (“Sijoitus”) velvollisuuksiensa toteuttamiseksi tarvittava arvo-osuustili Nordea Pankki Suomi 
Oyj:öön sijoitustuotteiden säilyttämistä varten sekä allekirjoittamaan puolestani tiliä koskevat sopimukset ja samalla hyväksymään puolestani tiliä koskevat ehdot;
· käyttämään alla mainittuja arvo-osuustiliä/-tilejä ja säilytyksiäni;
· kirjaamaan arvo-osuustilille/tileille tiedonsaantioikeuden Valtuutetulle;
· saamaan alla mainittuja tilejä ja säilytyksiäni koskevia tietoja;
· antamaan arvopapereiden ostoihin ja myynteihin liittyviä selvitystoimeksiantoja pankille;
· saamaan tässä valtakirjassa mainittuja arvopaperipalveluja koskevia tietoja;
· korvaamaan puolestani lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä johtuneen mahdollisen veroseuraamuksen tai muun ennaltaodottamattoman maksun ja 
saamaan minulta vastaavan korvauksen tästä suorituksesta.
· liittämään avattavan arvo-osuustilin Valtuutetun Verkkopankki-palveluun; sekä
· käyttämään alla yksilöityä arvo-osuustiliäni/-tilejäni Valtuutetun Yrityksen verkkopankki-palvelun kautta tai muutoin Yrityksen verkkopankin käytön yhteydessä 
seuraavasti:

Vahvistan saaneeni tiedon Valtuutetun ja Pankin välisestä Yrityksen verkkopankkisopimuksesta (sopimuksen nro: ,jäljempänä ”Sopimus”) ehtoineen ja hyväksyn 
kulloinkin voimassa olevat ehdot itseäni sitoviksi tätä valtuutusta käytettäessä. Muut Sopimukseen liittyvät tiedot ovat saatavillani Valtuutetulta. Valtuutetun tai
Sopimuksen mukaisesti nimetyn henkilön käyttäessä tiliäni sovelletaan tilinkäyttöön myös kulloinkin voimassa olevia Pankin maksujenvälitystä koskevia yleisiä 
ehtoja. Hyväksyn myös, että Sopimuksesta ja sitä koskevista muutoksista tiedottaminen minulle on yksin Valtuutetun vastuulla.
 
Valtuutetulla tai Valtuutetun nimeämällä henkilöllä on oikeus saada alla mainittua tai Sijoitusta varten avattavaa arvo-osuustiliäni koskevat tiedot (mukaan lukien 
tiedot arvo-osuustililleni tehdyistä kirjauksista ja arvo-osuuksiin liittyvistä yhtiötapahtumista) ja oikeus ohjeistaa alla mainittua arvo-osuustilejäni pankin ja Valtuu-
tetun välisen eCustody sopimuksen mukaisesti;

Arvo-osuustili(t)
Arvopaperisäilytys

uusi avattava arvo-osuustili

02 2000

1. 2.

Tunnistamisasiakirja                                            Suorittanut                                                 Allekirjoitus
Tunnistamismenetelmä
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