Osakkeiden merkitseminen Qt Group Oyj:n optio-oikeuksilla 2016
Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2016 on tällä hetkellä 4,84 € osakkeelta.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2016 on 19.12.2019 – 31.12.2022.
Optio-oikeuksien haltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla
merkintä- ja maksuohjeet omalle arvo-osuustilinhoitajalleen.
Kun optionhaltija on tehnyt osakkeiden merkinnän ja maksanut merkintämaksun arvo-osuustilinhoitajalta
saadun maksuohjeen mukaisesti, arvo-osuustilinhoitaja kirjaa merkintään käytetyt optiot pois option haltijan
arvo-osuustililtä ja kirjaa niiden tilalle uusia osakkeita.
Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin
kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen,
että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.
Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä
lähtien.
Osakkeiden merkintä aikataulu optio-oikeuksilla v. 2021
Osakkeiden merkintäaika

Arvioitu kaupparekisteriin
merkintäpäivä

Arvioitu
listaamispäivä

11.12.2020 - 05.02.2021

1.3.2021

2.3.2021

06.02.2021 - 24.05.2021

14.6.2021

15.6.2021

25.05.2021 - 13.09.2021

4.10.2021

5.10.2021

14.09.2021 - 09.12.2021

3.1.2022

4.1.2022

Jos merkintämaksu puuttuu merkintäikkunan päättyessä, merkittyjen osakkeiden rekisteröinti ja listaaminen
siirtyy seuraavaan merkintäikkunaan.

Share subscription with Qt Group’s option rights 2016
Currently the share subscription price for the option rights 2016 is 4,84 € per share.
The share subscription period for option rights 2016 will begin on 19 December 2019 and ends on 31
December 2022.
The option holders can subscribe the shares during the subscription period by giving the payment and
subscription details to their own bank.
After the subscription and paying the subscription price according to the payment instructions the account
operator will take care of the required entries in option rights holder book-entry account, whereby the options
used for subscription will be removed and new shares of Qt Group shares will be entered.
The subscribed shares are not immediately available for selling on the stock exchange, but the new shares
will first be entered into the Trade Register and after that the shares will be applied for listing on the stock
exchange as a so-called supplementary lot. Therefore, a stock option holder should be aware that the
subscribed share would only be quoted after several weeks from the share subscription.
Shares will establish shareholders rights as of the date of share registration.
Share subscription schedule in 2021
Share subscription period

Estimated
registration date

Estimated listing date

11 December 2020 - 05 February 2021

1 March 2021

2 March 2021

6 February 2021 - 24 May 2021

14 June 2021

15 June 2021

25 May 2021 - 13 September 2021

4 October 2021

5 October 2021

14 September 2021 - 09 December 2021

3 January 2022

4 January 2022

In case of a missing payment by the end of the window, the registration and listing will be postponed until the
next window.

