Ostositoumus toimitetaan: SIP Nordic Oy (Y-tunnus 2285608-8)
Kasarmikatu 36, 00130 HELSINKI
Sähköposti: backoffice@sipnordic.fi

OSTOSITOUMUS – Liikkeeseenlasku 97
Viimeinen merkintäpäivä: 11. maaliskuuta 2022
Viimeinen maksupäivä: 11. maaliskuuta 2022

OSTAN SEURAAVAT TUOTTEET – Ymmärrän ja hyväksyn, että ostositoumus perustuu strukturoituja sijoitustuotteita koskeviin alustaviin ahtoihin ja että Lopulliset Ehdot
määräytyvät myöhemmin markkinaolosuhteiden mukaisesti. Allekirjoittanut sitoutuu Ohjelmaesitteessä ja myöhemmin täsmentyvissä Lopullisissa Ehdoissa esitetyn mukaisesti
ostamaan strukturoituja sijoitustuotteita seuraavasti:
Nimi

ISIN

Merkintäsumma
(nimellisarvo)

Merkintäkurssi+
Merkintäpalkkio

Maksettava
rahasumma

Lääkeyhtiöt Autocall 2028 X – Sertifikaatti

FI4000517446

EUR

x 102 %

EUR

Kehittyvät Markkinat Autocall 2028 III – Sertifikaatti

FI4000517453

EUR

x 102 %

EUR

Vähimmäissijoitus on nimellisarvoltaan 5 000 euroa. Tuotteen nimellisarvo on 1 000 euroa. Maksu tulee suorittaa saadun kauppalaskelman mukaisesti.

Sijoitustuotteet ilman pääomasuojaa sisältävät korkean riskin. Koko pääoma voidaan menettää.
MERKITTYJEN ARVOPAPEREIDEN TOIMITUS JA SÄILYTYS
Arvo-osuustili (19 -merkkisenä)

Pankki / Säilyttäjäyhteisö:

Arvopaperit toimitetaan seuraavan vakuutuksen sisälle (vakuutusnumero)

Vakuutusyhtiö:

Mikäli sijoitus liittyy vakuutukseen, sijoitettavan summan tulee olla vakuutustilillä viimeistään maksupäivänä. Muussa tapauksessa ostositoumuksen velvoitteet
siirtyvät asiakkaalle henkilökohtaisesti.

SOVELTUVUUSARVIOINTI – SIP Nordic Fondkommission on lain mukaan velvollinen selvittämään tuotteen soveltuvuuden sijoittajalle.
Kyllä

Ei

1. Oletteko viimeisen vuoden aikana sijoittanut vastaavanlaiseen strukturoituun sijoitustuotteeseen?
2. Oletteko viimeisen viiden vuoden aikana useammin kuin viisi kertaa ostanut tai myynyt vastaavanlaisia sijoitustuotteita ja/tai muita
strukturoituja sijoitustuotteita tai muita sijoitustuotteita, kuten osakkeita, rahasto-osuuksia, optioita tai vaihtovelkakirjalainoja?
3. Oletteko tutustunut ehtoihin, ymmärtänyt ne ja tietoinen riskeistä, jotka liittyvät strukturoituihin sijoitustuotteisiin tehtyyn sijoitukseen?
4. Ymmärrättekö, että tietyissä tilanteissa sijoitettu pääoma saatetaan menettää osittain tai kokonaan?
5. Mikäli vastauksenne johonkin edellä mainituista kysymyksistä oli kielteinen, käsityksemme mukaan sijoitus ei sovi teille. Tällöin on
tärkeää, että neuvottelette ammattimaisten neuvonantajien kanssa siinä laajuudessa, jota pidätte tarpeellisena, ja harkitsette tarkkaan
yhdessä neuvonantajien kanssaan sijoituspäätöstä omien olosuhteidenne ja sijoitustuotetta koskevien tietojen perusteella. Haluatteko
silti tehdä kyseisen sijoituksen?

PAKOLLISET TAUSTATIEDOT
Merkitsettekö edellä mainittua sijoitustuotetta yrityksen tai juridisen henkilön lukuun? Mikäli vastaus on KYLLÄ, ilmoittakaa tässä yhteydessä sen henkilön nimi,
syntymäaika ja henkilötunnus, joka (i) suoraan tai epäsuorasti omistaa enemmän kuin 25 prosenttia kyseisestä juridisesta henkilöstä tai (ii) suoraan tai välillisesti
käyttää suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista tai (iii) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä (”tosiasiallinen
edunsaaja”).
Mistä sijoitukseen käytettävät varat on hankittu?
Säästöt/sijoitukset
Investoinnit
Yritysmyynti
Tuloja edustamastani yrityksestä

Palkka

Kiinteän omaisuuden myynti
Muu, mikä:

Perintö

Eläke

Mikäli sijoituksenne tarkoitus on jokin muu kuin saada pääomalle tuottoa, yksilöikää sijoituksen tarkoitus:
Oletteko nyt tai oletteko aikaisemmin ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tämän perheenjäsen ja läheinen yhtiökumppani joka on määritelty rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 4 §:n kohdissa 11, 12 ja 13?		
Kyllä

Ei
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Hyvän seurannan ja asiakaspalvelun mahdollistamiseksi hyväksyn, että sijoitustuotetta koskevista transaktioista voidaan antaa tietoa markkinointiyhteistyökumppanille. Valtuutuksen voi peruuttaa välittömästi ilmoittamalla tästä SIP Nordic Fondkommission AB:lle.
Hyväksyn
Ostositoumuksessa olevat henkilötiedot käsitellään kyseisen liikkeeseenlaskun kaupanselvityksessä. Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää lainsäädännön
sallimissa rajoissa markkinointi- ja tai asiakasanalyysien yhteydessä. Henkilötietoja saattavat käsitellä myös kolmannet yritykset, joiden kanssa SIP Nordic
tekee yhteistyötä. Asiakas voi koska tahansa pyytää lisätietoja SIP Nordicilta siitä, miten hänen henkilötietojaan käsitellään.
Merkintäsitoumuksessa kerättävien henkilötietojen rekisterinpitäjä on SIP Nordic Fondkomission AB (556708-6649), jonka osoite on Kungsgatan 27, 111 56
Stockholm, Sverige ja sähköpostiosoite on office@sipnordic.se ja puhelinnumero +46 8 566 12 600. SIP Nordic Oy:n henkilötiedoista vastaavana henkilönä
toimii toimitusjohtaja Mika Raukko jonka yhteystiedot ovat mika.raukko@sipnordic.fi / 010 271 0170.
Henkilötietoja kerätään asiakkaan yksilöimiseksi, regulaatiovaatimusten täyttämiseksi, rahanpesun estämiseksi sekä viranomaismääräysten täyttäämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen toteuttamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseksi.
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään merkintäsitoumuksen ja merkittyjen sijoitustuotteiden voimassaolon ajan. Merkintäsitoumuksessa kysyttyjä tietoja,
joita SIP Nordic Fondkomission AB on velvollinen säilyttämään lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen vuoksi, säilytetään kyseisessä säädöksessä tai
määräyksessä vaadittu aika. Tällä hetkellä voimassa olevan sijoituspalvelulain sekä lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaan
sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä laeissa mainittuja tietoja viiden vuoden ajan ja Finanssivalvonnan pyynnöstä enintään seitsemän vuoden ajan.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon.
Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, jos tietosuoja-asetuksen ja muun
rekisterinpitäjää koskevan lainsäädännön asettamat edellytykset täyttyvät.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo että SIP Nordic Fondkomission AB:n henkilötietojen käsittely rikkoo
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyn tietoja ei käsitellä automaattisella päätöksenteolla.
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ASIAKASTIEDOT JA ALLEKIRJOITUS – Allekirjoittanut ymmärtää, että tämä ostositoumus on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa. Allekirjoittanut vakuuttaa
tutustuneensa itsenäisesti tämän ostositoumuksen ehtoihin, Yleisiin ehtoihin koskien kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla, markkinointiesitteeseen, Avaintietoasiakirjaan (KID), Ohjelma-esitteeseen ja Lopullisiin Ehtoihin, ymmärtävänsä sijoitustuotetta koskevan tarjouksen ja edellä mainittujen asiakirjojen sisällön ja
hyväksyvänsä ne. Epätäydellinen ostositoumus voidaan jättää hyväksymättä/mitätöidä.
Sukunimi, Etunimi / Yritys

Kansalaisuus

Yrityksen / yksityishenkilön puolesta valtuutettuna toimivan nimi
Osoite

Valtuutetun henkilötunnus / Syntymäaika
Postinumero

Puhelin ja sähköposti

Paikka ja aika

Henkilötunnus / Y-tunnus / Syntymäaika

Postitoimipaikka
Verotusmaa ja/tai –kunta

Allekirjoitus ja nimenselvennys (sekä yrityksen tapauksessa myös LEI-tunnus)

Maksu suoritetaan tilille:
SIP Nordic Fondkommission AB (LEI-tunnus: 549300K8ZGR1UGJM1U10)
				
				
IBAN: FI2833010001232230
BIC: ESSEFIHX
				
Kirjoita viestikenttään oma nimesi ja merkityn tuotteen nimi
TÄRKEÄÄ TIETOA
• Tähän sijoitukseen sovelletaan Ohjelmaesitteen ja Lopullisten Ehtojen lisäksi SIP Nordic Fondkommissionin voimassa olevia Yleisiä ehtoja koskien
kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. Lisätietoja ehdoista on osoitteessa www.sipnordic.fi. SIP Nordic
Fondkommissionilla on myös harkintansa mukaan oikeus hylätä ostositoumus.
• Vakuutan tutustuneeni Ohjelmaesitteeseen, markkinointiesitteeseen, Avaintietoasiakirjaan (KID) ja sijoitustuotteen alustaviin ehtoihin ja sitoudun noudattamaan
niissä viitattuja sijoittajan vakuutuksia ja sitoumuksia (mm. vieraiden valtioiden, kuten Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännöstä, verosäännöksistä tai muusta
sääntelystä johtuvia sijoittajan asuinpaikkaan tai verostatukseen liittyviä velvoitteita).
• Kaupankäyntiin sijoitustuotteilla liittyy aina riskejä. Sijoitustuotteiden markkina-arvo voi olla sekä korkeampi että matalampi kuin sijoitettu pääoma, ja ymmärrän,
että tietyissä olosuhteissa voin menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.
• Liikkeeseenlaskija tai järjestäjä eivät vastaa myyntiin ja markkinointiin osallistuvien myyjien tai markkinoijien suosituksista tai neuvonannosta.
• Liikkeeseenlaskija voi peruuttaa liikkeeseenlaskun tiettyjen markkinaolosuhteiden vallitessa tai mikäli vähimmäismerkintämäärä ei täyty.
• Allekirjoittanut ymmärtää, että sijoitustuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski, mikä tarkoittaa, että muutokset esimerkiksi liikkeeseenlaskijan taloudellisessa
asemassa saattavat johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen osittain tai kokonaan.
• SIP Nordic Fondkommission AB voi tietyissä tapauksissa tarkistaa sijoittajan antamat tiedot sekä tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden.
• SIP Nordic Fondkommission AB luokittelee tässä transaktiossa asiakkaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei sijoituskokemuksesta ia olosuhteista muuta ilmene.
• Allekirjoittamalla tämän ostositoumuksen hyväksyn, että palveluntarjoaja voi täyttää yleisen tiedonantovelvollisuutensa Internetiä tai muita sähköisiä viestintävälineitä käyttäen ja että toimeksianto voidaan toteuttaa säännellyllä markkinalla tapahtuvan tai monenkeskisen kaupankäynnin ulkopuolella.
MUUT EHDOT
Strukturoitujen sijoitustuotteiden Ohjelmaesite, markkinointiesite, Avaintietoasiakirjaan (KID), alustavat ehdot ja myöhemmin määräytyvät Lopulliset Ehdot ovat
saatavilla osoitteessa www.sipnordic.fi. Alustavat ehdot vahvistetaan lähtöarvon määrityspäivänä, ja niihin vaikuttavat vallitsevat markkinaolosuhteet. Sijoittajan
tulee varmistua siitä, että hän ymmärtää, miten sijoitus toimii ja että sijoitus soveltuu sijoittajan taloudelliseen tilanteeseen. SIP Nordic Fondkommission AB tai
liikkeeseenlaskija eivät ota mitään vastuuta sijoitustuotteen arvonkehityksestä tai veroseuraamuksista eivätkä anna mitään suullista tai kirjallista taetta. Sijoituksen
kulut on on kirjattu Avaintietoasiakirjassa, Ohjelmaesitteessä, Lopullisissa Ehdoissa, markkinointiesitteessä sekä ostositoumuksessa. Sijoitustuotteen
liikkeeseenlaskusta ei voida antaa takeita. Mikäli liikkeeseenlasku ei toteudu, sijoittajalle palautetaan sijoitettu rahamäärä. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita
henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.
(Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 3 luvun 3 §).
Myyjä täyttää
Myyntipaikka

Myyjän nimi

Vakuutan asiakkaan sijoituskokemuksen ja -osaamisen perusteella, että sijoitustuotetta voidaan pitää asiakkaalle sopivana. Asiakkaan kanssa on käyty läpi
riittävät tiedot sijoituskohteen luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä.
							
Pakollinen liite:
Asiakkaan ja edustajan oikeaksi todistettu henkilöllisyystodistus
								
Kaupparekisteriote, koskee juridisia henkilöitä
Tunnistamisen suoritti:						
Viimeksi vahvistettu tilinpäätös, joka koskee juridisia henkilöitä
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