
M E R K I N T Ä S I T O U M U S  M - r e a l  O b l i g a a t i o  3 k k  
 
 
Merkitsijän on annettava kaikki alla olevat tiedot. Halutessanne voitte antaa tilitietonne myös 
tilisiirtolomakkeen viestikentässä. Vastaamme mahdollisiin kysymyksiin numerossa (09) 2538 0300. 
 
 
MERKITSIJÄN NIMI          
 
YRITYKSEN YHTEYSHENKILÖ        

UB Omaisuudenhoito Oy  Puh. (09) 25 380 300  

                                
HENKILÖ-/Y-TUNNUS        
 
KATUOSOITE         
  
POSTINUMERO JA –TOIMIPAIKKA       
 
OBLIGAATION SÄILYTYS   UB:ssa   Muualla 
 
ARVO-OSUUSTILIN NUMERO        
Jos säilytys muualla kuin UB:ssa 
 
PANKKITILIN NUMERO        
 
PUHELINNUMERO        
 
 
 
ARVOPAPERI   M-Real Obligaatio 3 kk 

Indikatiivinen tuotto 40 % p.a. 
Merkintäaika 11.-20.3.2009 
 

    
TOIMEKSIANNON PÄIVÄ       
 
   
EMISSIOKURSSI 100 %   
 
 
MERKINNÄN NIMELLISARVO          EUR  
 
 
MERKINTÄPALKKIO          EUR                 
         
 
 
LOPPUSUMMA       EUR   
 
 
 
MAKSETAAN TILILLE  Saaja: United Bankers Securities Oy 

 Viesti: M-Real Obligaatio 3 kk ja merkitsijän nimi 
Merkintä tulee maksaa merkitsijän omalta tililtä. 
Viimeinen maksupäivä on 20.3.2009 
   

Merkintäpalkkio  United Bankers Securities Oy:n tilinumerot: 
  Nordea  240018-84592            Aktia  405511-215833 
1 %        OKO       504601-124077         ÅAB    660100-1115807 
  Sampo   800018-70226678    SHB   313130-1227768 
 
    

Aleksanterinkatu 21 A  Fax. (09) 25 380 310 
PL 432  www.unitedbankers.fi  
00101 Helsinki 
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi  



ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA -TIETÄMYS 
 
UB Omaisuudenhoito Oy on arvopaperimarkkinalain mukaan velvollinen arvioimaan tuotteen asianmukaisuuden 
sijoittajalle ennen tuotteen tarjoamista. 
 

 Olen aikaisemmin sijoittanut obligaatioihin, indeksilainoihin tai muihin strukturoituihin tuotteisiin ja kyseisiä 
rahoitusvälineitä koskevan sijoituskokemukseni perusteella katson voivani tehdä toimeksiannon kohdetta 
koskevia, sijoituksen riskit ja taloudellisen asemani huomioon ottavia itsenäisiä sijoituspäätöksiä. 
Ymmärrän, että tuote ei ole pääomaturvattu, vaan tuotto ja pääoman takaisinmaksu riippuvat obligaation 
viiteyhtiön maksukyvystä. Olen tietoinen M-real Oyj:n taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvästä 
luottoriskistä. 

  
 Sijoitusten lukumäärä:  1-3 sijoitusta 
   yli 3 sijoitusta 
 
 Viimeisimmän sijoituksen ajankohta:        
 

Em. tuotteisiin sijoitettu varallisuus:   0 – 20 000 euroa 
   20 000 – 100 000 euroa 
   yli 100 000 euroa 
 
Sijoitusten keskimääräinen koko:   0 – 20 000 euroa 
   20 000 – 100 000 euroa 
   yli 100 000 euroa 
 
Sijoitusaktiivisuus:   kuukausittain 
   muutaman kerran vuodessa 
   harvemmin kuin kerran vuodessa 
 

 En ole aikaisemmin sijoittanut obligaatioihin, indeksilainoihin tai muihin strukturoituihin tuotteisiin, mutta 
olen perehtynyt tuotetta koskevaan markkinointiesitteeseen ja ehtoihin sekä viiteyhtiön taloudelliseen 
tilanteeseen siinä määrin, että sijoitustietämykseni perusteella katson voivani tehdä toimeksiannon 
kohdetta koskevia, sijoituksen riskit ja taloudellisen asemani huomioon ottavia itsenäisiä sijoituspäätöksiä. 
Ymmärrän, että tuote ei ole pääomaturvattu, vaan tuotto ja pääoman takaisinmaksu riippuvat obligaation 
viiteyhtiön maksukyvystä. Olen tietoinen M-real Oyj:n taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyvästä 
luottoriskistä. 

 
UB Omaisuudenhoito Oy voi edellä annettujen tietojen perusteella katsoa, että tuote ei ole Teille asianmukainen 
eikä sitä voida Teille tarjota, mistä ilmoitetaan Teille erikseen. Jos ette ole antanut kaikkia ensimmäisessä 
kohdassa kysyttyjä tietoja, UB Omaisuudenhoito Oy ei voi arvioida tuotteen asianmukaisuutta Teille. Mikäli ette ole 
merkinnyt kumpaakaan edellä olevista kohdista, tuotetta ei voida pitää Teille asianmukaisena. 
 
VAKUUTUKSET JA ALLEKIRJOITUS 

330 

 
Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi. Samoin vakuutan tutustuneeni saatavilla olevaan markkinointi-
esitteeseen ja obligaation ehtoihin. Hyväksyn ne sekä edellä ilmoitetut merkintää koskevat tiedot tämän 
sitoumuksen allekirjoituksin. Hyväksyn myös sen, että sijoittaja vastaa aina toimintansa ja sijoituspäätöstensä 
taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista riippumatta siitä, onko UB Omaisuudenhoito Oy suorittanut 
rahoitusvälinettä koskevan asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko sijoittajan saaneen sijoitusneuvontaa 
sijoituspäätöstä varten. Annan suostumukseni siihen, että UB Omaisuudenhoito Oy voi täyttää arvopaperi-
markkinalain 4 luvun 4 §:n mukaisen yleisen tiedonantovelvollisuutensa julkaisemalla tiedot ja niiden päivitykset 
internet-sivuillaan (http://www.unitedbankers.fi/yritys/asiakasinformaatio.html). 
 
Paikka ja päiväys:       

 
 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Mikäli merkitsijä ei ole UB:n asiakas, yksityishenkilön tulee liittää merkintäsitoumukseen kopio ajokortista, passista tai 
valokuvallisesta henkilökortista. Yhteisön tulee liittää merkintäsitoumukseen enintään kolme kuukautta vanha 
kaupparekisteriote tai vastaava asiakirja, josta ilmenee yhteisön puolesta toimivan nimenkirjoitusoikeudet. Mikäli 
merkintäsitoumuksen allekirjoittaa muu kuin kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja, on mukaan liitettävä valtakirja. 
Lisäksi merkintäsitoumukseen on liitettävä kopio yhteisöä edustavan/edustavien henkilöiden ajokortista, passista tai 
kuvallisesta henkilökortista. 


