
  

 
 

 
 

 
VAKIOLOMAKE OMISTUSMUUTOSTEN ILMOITTAMISEEN 
 
ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOKSISTA NORDIC LIGHTS GROUP OYJ:SSÄ 
(ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu lomakkeen lopussa oleviin täyttöohjeisiin) 
 
1. Tiedot ilmoitusvelvollisesta 

Täydellinen nimi: 
 
 
Kotipaikka ja -valtio: 
 
 

 
Ilmoitusvelvollisen ollessa muu kuin luonnolli-
nen henkilö, y-tunnus tai vastaava: 
 
 

2. Ilmoituksen peruste 
 
Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus:  
Muu (tarkenna):  
 
3.  Osakkeenomistajan täydellinen nimi (jos eri kuin kohdassa 1): 
 
4. Päivä, jona ilmoitusraja(t) saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin: 

  
 
5. Ilmoitusvelvollisen osuus: 

 % osakkeista ja 
äänistä 

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusvälineiden 
kautta 

Yhteenlaskettu 
%-osuus 

Osuus liputusra-
jan saavuttami-
sen tai rikkoutu-
misen jälkeen 

   

Edellisessä lipu-
tusilmoituksessa 
ilmoitettu osuus 
(jos liputettu) 

   

 
 
 

6. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jäl-
keen: 

A: Osakkeet ja äänet 
Osakesarja / 
osakelaji / 
ISIN-koodi (jos 
mahdollista) 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora omistus Välillinen omis-

tus 
Suora omistus Välillinen omis-

tus 

     

     

A YHTEENSÄ   

 



  

 
 

 
 

B: Rahoitusvälineet 
Rahoitusvälineen 

luonne 
Eräpäivä Toteutus-

aika 
Toimitustapa 
(osaketoimi-
tus / nettoar-
von tilitys) 

Osakkeiden 
ja äänten 

lukumäärä 

Osakkei-
den ja ään-

ten 
%-osuus 

      

      

      

      

  
 

 B YHTEENSÄ   

 
 

7. Tietoja ilmoitusvelvollisesta (merkitkää ”x” soveltuvan kohdan jälkeen): 
 
Ilmoitusvelvollinen on luonnollinen henkilö: 
Ilmoitusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysval-
lassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen 
osuus yhtiössä: 
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai 
oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita ja äänioikeuksia hallitaan: 

Nimi ja y-tunnus %-osuus osakkeista ja 
äänistä 

Osakkeet ja äänet 
yhteensä 

Osakkeet, äänet ja 
rahoitusvälineet 

yhteensä 

    

    

    

    

    

 
8. Valtakirjat (esim. käyttääkö joku muu kuin ilmoitusvelvollinen osakkeisiin liittyvää valtaa val-

takirjalla): 
 
 
 

9. Lisätietoja: 
 

 

Paikka ja aika: 

 



  

 
 

 
 

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 
 
Kohta 1 Ilmoitusvelvollisen koko nimi sekä kotipaikka- ja valtio. Ilmoitusvelvollisen ollessa muu kuin 

luonnollinen henkilö, ilmoita yhteisötunnus tai vastaava yksilöivä tunnus. 
 

Kohta 2 Merkatkaa ”x” soveltuvan kohdan jälkeen. Jos kyseessä on muu järjestely kuin osakkeiden tai 
äänioikeuksien hankinta tai luovutus tarkenna järjestelyn luonne ao. kohtaan.  
 

Kohta 3 Osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat voi olla eri kuin liputusvelvollinen tai liputusvelvolli-
set. Esimerkiksi rahastoyhtiöt ilmoittavat tässä kohdassa hallinnoimansa sijoitusrahastot, 
jotka omistavat yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan nimeä ei tarvitse ilmoittaa, jos tämän 
kokonaisomistus- ja ääniosuus jää alle 5 %:n. 
 

Kohta 4 Päivä, jona ilmoitusraja saavutettiin tai rikottiin, on tavallisesti päivä, jona hankinta tai luovu-
tus on tehty tai jona oikeus käyttää äänivaltaa alkaa tai päättyy. Kun ilmoitusraja rikkoutuu 
siksi, että yhtiön kokonaisosakemäärä tai kokonaisäänimäärä muuttuu, päivä on se, jona yh-
tiö on julkistanut uuden kokonaisosakemäärän ja kokonaisäänimäärän. 
 

Kohta 5 Ilmoita osake- ja ääniosuus erikseen, jos ne poikkeavat toisistaan. Osakkeiden ja äänten ko-
konaismäärässä otetaan huomioon myös mahdollisesti yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. 
 
Ilmoita osuudet kahden desimaalin tarkkuudella. Jos osakkeiden ja äänten sekä rahoitusväli-
neiden yhteismäärä (6A + 6B) on alittanut 5 %:n ilmoitusrajan, tarkan %-osuuden sijaan mo-
lemmissa kohdissa voidaan ilmoittaa ”alle 5 %”. 
 

Kohta 6 Ilmoitusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeinen omistus- ja ääniosuus sekä kappale-
määräisesti että %-osuutena. Ilmoita osake- ja ääniosuus erikseen, jos ne poikkeavat toisis-
taan. 
 
Erittele kohdassa 6A suora ja välillinen omistus- ja ääniosuus. Jos suoraa tai välillistä omis-
tus- tai ääniosuutta ei ole, asianomainen kohta voidaan jättää tyhjäksi. 
 
Ilmoita kohdassa 6B tiedot suoraan tai välillisesti omistettujen rahoitusvälineiden luonteesta, 
eräpäivästä, toteutuspäivästä, toteutustavasta sekä rahoitusvälineeseen perustuva omistus- 
ja ääniosuus (lukumäärä ja %-osuus). Jos rahoitusväline voidaan toteuttaa ainoastaan netto-
arvon tilityksenä, rahoitusvälineeseen perustuva omistus- ja ääniosuus lasketaan osakkeiden 
deltakorjatun määrän mukaan. 
 

Kohta 7 Merkatkaa ”x” kohdan kolme jälkeen, mikäli ilmoitusvelvollinen on jonkun määräysvallassa tai 
jos ilmoitusvelvollisella on määräysvaltayhteisöjä, joilla on osakkeita tai ääniä yhtiössä. Tässä 
tapauksessa kuvaa koko määräysvaltaketju kohdan taulukossa. 
 
Määräysvaltaketjuun kuuluvat yhteisöt ja ylin määräysvallan käyttäjä ilmoitetaan taulukossa 
riippumatta siitä, onko niillä itsellään ilmoitusrajan ylittäviä osuuksia yhtiössä. Jos määräys-
valtaketjuun kuuluvan oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön osuus on alle 5 %, tarkkaa 
osuutta ei tarvitse ilmoittaa, vaan riittää, että kohdassa ilmoitetaan ”alle 5 %”. 
 

Kohta 8 Jos välillinen ääniosuus perustuu valtakirjaan, tässä kohdassa ilmoitetaan valtuutuksen voi-
massaolon päättymispäivä sekä äänimäärä ja -osuus, jonka valtakirja kattaa. 
 

Kohta 9 Anna tarvittaessa ilmoituslomakkeeseen liittyviä lisätietoja (esim. tieto siitä, jos kyse on kor-
jauksesta aiempaan ilmoitukseen). 
 

 


