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OHJE MARKKINATAKAUKSESTA
1 Soveltamisala
Tämä ohje sisältää NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (jäljempänä
”Pörssi”) toimitusjohtajan Pörssin sääntöjen kohdan 9.1.6 nojalla
antamat tarkemmat ohjeet arvopaperin markkinatakauksesta
Pörssissä.
2 Markkinatakaustoiminta
2.1 Markkinatakaajasopimus
Markkinatakaaja tekee Pörssin kanssa markkinatakaajasopimuksen
ennen markkinatakaustoiminnan aloittamista.
2.2 Markkinatakaussopimus
Markkinatakaaja
tekee
liikkeeseenlaskijan
kanssa
kirjallisen
sopimuksen liikkeeseenlaskijan arvopaperin markkinatakauksesta
(”markkinatakaussopimus”). Markkinatakaussopimus voi sisältää
tätä ohjetta tiukempia markkinatakauksen ehtoja.
Markkinatakaaja toimittaa liikkeeseenlaskijan kanssa
markkinatakaussopimuksen
Pörssille
tiedoksi
markkinatakauksen aloittamista.

tekemänsä
ennen

2.3 Tiedottaminen
Liikkeeseenlaskijan on julkistettava markkinatakaussopimuksen
sisältö ja markkinatakausta koskevan sitoumuksen alkamis- ja
päättymisajankohta
Pörssin
sääntöjen
tiedonantovelvollisuutta
koskevien sääntölukujen (osakkeen osalta luku 2.3) ja kohdan 9.1.4
mukaisesti.
Pörssi tiedottaa markkinatakaustoiminnalle tämän ohjeen mukaisesti
asetetuista vähimmäisehdoista.
3 Vähimmäisehdot
3.1 Markkinatakaustoiminnan kohde
Markkinatakaaja sitoutuu antamaan markkinatakauksen kohteena
olevalle
arvopaperille
ostoja
myyntitarjouksen
Pörssin
kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 %
jatkuvan kaupankäynnin ajasta. Lisäksi markkinatakaaja sitoutuu
antamaan markkinatakauksen kohteena olevalle arvopaperille ostoja myyntitarjouksen arvopaperille kaupankäyntipäivän aikana
sovellettavissa huutokauppamenettelyissä.
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3.2

Osto- ja myyntihinnan välinen ero
Markkinatakaussitoumuksen tarkoittaman osto- ja myyntitarjouksen
välinen suurin sallittu ero on 4 % ostotarjouksesta.

3.3

Vähimmäismäärä
Markkinatakaussitoumuksen tarkoittama vähimmäismäärä osto- ja
myyntitarjouksen kohteena olevia arvopapereita on määrä, jonka
arvo on vähintään 4000 euroa.

3.4 Vähimmäisehdoista poikkeaminen
Markkinatakaaja
voi
erityisestä
syystä
tilapäisesti
poiketa
vähimmäisehdoista Pörssin etukäteen antamalla luvalla edellyttäen,
että tällaisesta mahdollisuudesta on sovittu markkinatakaajan ja
liikkeeseenlaskijan välisessä markkinatakaussopimuksessa.
4 Muut määräykset
4.1 Kaupankäynnin keskeyttäminen
Mikäli markkinatakauksen kohteena olevan arvopaperin kaupankäynti
on keskeytetty Pörssissä, markkinatakaaja ei saa käydä arvopaperilla
kauppaa Pörssin ulkopuolella keskeytyksen aikana. Kaupankäynnin
keskeytyksen aikana markkinatakausvelvoite ei ole voimassa.
4.2 Markkinatakaussopimuksen päättäminen
Markkinatakaajan
tai
liikkeeseenlaskijan
irtisanoessa
markkinatakaussopimuksen noudatetaan vähintään yhden (1)
kuukauden
irtisanomisaikaa.
Markkinatakausvelvoite
ei
irtisanomisesta huolimatta lakkaa ennen kuin vähintään yksi (1)
kuukausi on kulunut irtisanomisen julkistamisesta kohdassa 2.3
tarkoitetulla tavalla.
5 Voimaantulo
Tämä ohje tulee voimaan 1.7.2013. Tällä ohjeella kumotaan 1.9.2011
annettu ohje markkinatakauksesta.
Ennen 25.9.2006 aloitettuun markkinatakaukseen voidaan soveltaa
kohdan 3.3 sijasta seuraavaa vaatimusta markkinatakauksen
vähimmäismäärästä:
Markkinatakaussitoumuksen
tarkoittama
vähimmäismäärä osto- ja myyntitarjouksen kohteena olevia
arvopapereita
on
määrä,
joka
markkinatakaussopimuksen
tekohetkellä vastasi neljää (4) pörssierää.
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