
  

 

Sivu 1 / 5 

 Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
Rekisteröity toimipaikka ja osoite Helsinki, 
Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK.  
Y-tunnus 1078693-2 

 

Verkkomerkinnän yleiset ehdot 
7.2.2018 

1. Yleistä osakemerkinnästä 
Osakeanniksi kutsutaan tilanteista, joissa osakeyhtiö 
laskee liikkeeseen uusia osakkeita tai omistaja luovuttaa 
hallussaan olevia osakkeita olemassa oleville 
osakkeenomistajilleen tai muille sijoittajille. Osakeanti 
voi olla maksullinen tai maksuton.  
 
Osakeyhtiö voi hankkia lisää pääomaa laskemalla 
liikkeeseen uusia osakkeita tai listautuvan osakeyhtiön 
omistajat voivat myydä osakkeita sijoittajille 
listautumisen yhteydessä. Osakeantimerkinnässä tai 
osakemyynnissä (jäljempänä ”merkintä”) sijoittaja voi 
esimerkiksi pankin verkkopalvelun kautta hankkia 
osakkeita, jotka kyseinen yhtiö eli liikkeeseenlaskija tai 
liikkeeseenlaskijan omistaja on tarjonnut merkittäväksi.  
 
Merkinnän ehdot julkaistaan liikkeeseenlaskijan 
laatimassa ns. listalleottoesitteessä, johon asiakkaan 
tulee tutustua. Listalleottoesitteessä esitetyt ehdot 
sitovat asiakasta.  Merkintäsitoumus on asiakasta 
sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa, muutoin kuin 
arvopaperimarkkinalain mukaan silloin, jos 
listalleottoesitettä on täydennetty merkinnän tekemisen 
jälkeen. 

Merkintäoikeus on osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia 
yhtiön uusia osakkeita aiemman omistuksen 
mukaisessa suhteessa. Merkintäoikeuksia voi myös 
ostaa ja myydä. Listattujen yhtiöiden merkintäoikeuksilla 
käydään kauppaa pörssissä. Kaupankäyntiin varattu aika 
on yleensä varsin lyhyt. Käyttämättömät 
merkintäoikeudet menettävät yleensä arvonsa 
merkintäajan päättyessä. 
 
Merkitsijällä tulee olla suomalaisen rahatilin lisäksi 
suomalainen arvo-osuustili merkintään osallistumista 
varten, sillä osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia.  

Osakemerkintä tapahtuu vasta, kun liikkeeseenlaskija 
hyväksyy merkinnän ja merkintämaksun. 
 
2. Yleistä verkkomerkinnästä 
Verkkomerkintä on Danske Bank A/S, Suomen sivuliike 
("Pankki") tarjoama Internet-sivusto, jolla muu kuin 
Pankin asiakas (”Merkitsijä” voi antaa Pankin kulloinkin 

sivustolla tarjoamaan  liikkeeseenlaskijan ("Yhtiö") 
yhtiötapahtumaan liittyvän merkintätoimeksiannon 
Internetissä. Merkintätoimeksiannon antamisen 
edellytyksenä on, että Merkitsijällä on arvo-osuustili 
jossakin muussa palveluntarjoajassa, kuin Pankissa. 
Pankin omien asiakkaiden tulee antaa 
merkintätoimeksianto Pankin verkkopankissa. 
 
Pankki toimii yhtiötapahtumassa ainoastaan 
yhtiötapahtuman teknisenä toteuttajana ja Yhtiön asia-
miehenä eikä merkitsijän ja Pankin välille synny 
varsinaista asiakkuussuhdetta verkkomerkintäpalvelun 
käytön perusteella.  
 
Näitä ehtoja sovelletaan verkkomerkintäpalveluun ja sen 
käyttöön. Ehtoja sovelletaan kaikkiin verkkomerkinnän 
kautta annettaviin toimeksiantoihin riippumatta 
yhtiötapahtuman muodosta. Näissä ehdoissa mainittu 
merkintä voi tarkoittaa Pankin verkkomerkinnässä 
tarjoamaa mahdollisuutta osallistua yhtiötapahtumaan, 
joka järjestetään esimerkiksi listautumisen yhteydessä 
osakemyynnin ostotoimeksiannon /ostositoumuksen 
avulla.  

Näiden ehtojen lisäksi verkkomerkintään sovelletaan 
toissijaisesti Pankin kulloinkin voimassa olevia 
sähköisen asioinnin ehtoja.  

3. Verkkomerkintäpalvelu sisältää Pankin., Yhtiön tai 
muun tahon omistamaa immateriaalioikeudellisesti 
suojattua aineistoa, johon oikeuksien haltija pidättää 
kaikki oikeudet.  

 
4.  Merkintäsitoumuksen tekeminen 
 Merkitsijä tekee merkintäsitoumuksen eli antaa 
merkintätoimeksiannon täyttämällä merkintälomakkeen 
yhtiötapahtuman ehtojen mukaisesti ja hyväksymällä 
sen.  

Merkitsijän tulee antaa pyydetyt itseään koskevat tiedot. 
Merkitsijä on vastuussa antamiensa tietojen 
oikeellisuudesta. Hyväksymällä merkintäsitoumuksen 
merkitsijä samalla vahvistaa antamiensa tietojen 
paikkansapitävyyden. Pankki ei ole velvollinen toteut-
tamaan merkintätoimeksiantoja, jos merkitsijä on 
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antanut Pankille  virheellistä tai puutteellista tietoa.  

Yksi merkitsijä voi tehdä merkintöjä verkkomerkinnän 
kautta yhtiötapahtumakohtaisesti ainoastaan 10 000 
euroon asti. Yhteismäärältään 10 000 euroa ylittävät 
merkinnät hylätään 10 000 euroa ylittävältä osalta. 
Mikäli suurempi merkintä halutaan tehdä, on se tehtävä 
ja maksettava Pankin konttorissa. 

 

Merkitsijän tulee ennen merkintäsitoumuksen 
antamista ja merkintämaksun maksamista tutustua 
verkkomerkinnän yleisiin ehtoihin, yhtiötapahtuma-
kohtaisiin ehtoihin, sijoittajatiedotteeseen ja  muuhun 
sivustolla esitettyyn materiaaliin ja ohjeisiin. Antamalla 
merkintätoimeksiannon merkitsijä samalla vahvistaa 
tutustuneensa edellä mainittuihin ehtoihin ja 
materiaaliin, voineensa tallentaa tai tulostaa ne sekä 
hyväksyy ehdot ja materiaalin itseään sitoviksi.    

5. Merkintämaksu  
Merkitsijä saa merkintäsitoumuksen hyväksyttyään 
verkkomerkinnän näyttöruudulle vahvistuksen 
merkintäsitoumuksen sisällöstä ja maksuohjeet 
maksettavasta summasta. Merkintämaksu tulee 
suorittaa merkitsijän merkintälomakkeessa 
ilmoittamalta merkitsijän henkilökohtaiselta, omalta ja 
omissa nimissä olevalta, suomalaiselta rahatililtä. 
Merkitsijä vastaa siitä, että hänellä on tilillään 
toimeksiannon toteuttamiseen tarvittavat varat. 
Mahdolliset palautukset maksetaan aina samalle 
merkitsijän rahatilille. Maksuohjesivulla ilmoitettu 
viitenumero tulee ilmoittaa merkintämaksua 
maksettaessa. Pankki voi tarjota maksuvaihtoehtona 
myös verkkomaksua, jolloin maksaminen tapahtuu 
verkkomaksupainikkeen avulla. 

Maksun tulee olla saajan, eli Pankin pankkitilillä kahden 
(2) pankkipäivän kuluessa merkinnän tekemisestä, 
kuitenkin siten, että merkintämaksu on Pankin 
pankkitilillä ennen merkintäajan päättymistä.  

Merkitsijän tulee säilyttää verkkomerkinnästä 
saamansa vahvistus merkintäsitoumuksesta joko 
sähköisesti tai paperitulosteena.  Myös merkinnän 
viitenumero tulee säilyttää huolellisesti. 

Jos merkitsijä ei saa vahvistusta merkintä-
sitoumuksesta, merkintätoimeksianto ei ole saapunut 
pätevästi Pankille. Merkitsijän tulee tällöin viivytyksettä 

ottaa yhteyttä Pankin asiakaspalveluun. 

Osakemerkintä tapahtuu vasta, kun Yhtiö hyväksyy 
merkinnän ja merkintämaksun. 

6. Merkintätoimeksianto 
Merkintätoimeksianto on annettu vasta, kun Pankki on 
vastaanottanut verkkomerkinnän, yhtiötapahtuman 
ehtojen mukaisesti ja virheettömästi täytetyn 
merkintälomakkeen ja merkintämaksun 
kokonaisuudessaan. Pankilla on oikeus, mutta ei 
velvollisuutta, tehdä tietojen tarkistuksia toisista 
pankeista tai tilihoitajista sen varmistamiseksi, että 
rahatilin ja arvo-osuustilin omistajatiedot ovat 
täsmäävät merkitsijän antamien tietojen kanssa.  
Antamalla merkintätoimeksiannon merkitsijä samalla 
suostuu siihen, että Pankki voi tarkistaa merkitsijän 
henkilötiedot.   

Merkintää tehtäessä verkkomerkinnässä tapahtuu 
tietojen loogisen kokonaisuuden tarkastelua merkitsijän 
antamien tietojen ja mm. tilitietojen avulla. Pankilla on 
oikeus hylätä verkkomerkintäpalvelun kautta 
osakeannissa tai -myynnissä jätetty merkintä 
osakemyynti- tai antiehtojen ehtojen nojalla ilman 
erillistä ilmoitusta, mikäli merkintä on puutteellinen.  

Merkintä tapahtuu vasta, kun Yhtiö on hyväksynyt 
tehdyn merkintätoimeksiannon ja merkintämaksun. 
Merkitsijälle ilmoitetaan vahvistetusta merkinnästä 
postitse tai muulla sovitulla tavalla. 

7. Palkkiot ja maksut  
Pankki ei veloita verkkomerkinnän käyttämisestä 
merkitsijältä maksua.  

Mikäli Pankki veloittaa merkintäsitoumuksen 
vastaanottamisesta ja välittämisestä palkkion, siitä 
ilmoitetaan erikseen etukäteen. Merkitsijä vastaa 
kuitenkin yhtiötapahtuman ehdoista mahdollisesti 
johtuvista maksuvelvollisuuksista, mikäli sellaisia on. 
Pankki ei ole vastuussa mahdollisista toisen pankin tai 
tilinhoitajan merkitsijältä edellyttämistä veloituksista tai 
kuluista.  

8. Edellytykset verkkomerkinnän käytölle 
Verkkomerkinnän kautta merkintäsitoumuksen voi 
antaa ainoastaan täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, 
luonnollinen henkilö. Yhtiöt, alaikäiset tai muuten 
vajaavaltaiset henkilöt eivät saa käyttää palvelua. 
Palvelua ei voi käyttää edustajan (esim. valtuutetun) 
välityksellä. Verkkomerkintää tarjotaan ainoastaan 
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Suomen kansalaisille , joiden kotipaikka ja verotusmaa 
on Suomi. Palvelua tulee käyttää ainoastaan Suomessa. 
Merkitsijällä tulee olla rahatili suomalaisessa pankissa 
ja arvo-osuustili suomalaisessa tilinhoitajassa. 
Merkitsijän tulee lisäksi ottaa selvää ja noudattaa 
yksittäisen yhtiötapahtuman mahdollisia muita 
sijoittajan kansalaisuutta tai asuinpaikkaa koskevia 
rajoituksia. Mikäli toimii tai yrittää toimia  vastoin näitä 
edellytyksiä, ei Pankki ole velvollinen käsittelemään 
sijoittajan tekemää toimeksiantoa. 

Merkitsijä vastaa omalla kustannuksellaan  
verkkomerkintäpalvelun käytön edellyttämien laitteiden, 
ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien ja vastaavien 
hankkimisesta ja käytöstä. Pankki ei vastaa siitä, että 
palvelu on merkitsijän laitteilla käytettävissä.  Pankilla on 
oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, mikäli Pankki 
katsoo sen olevan tarpeen turvallisuussyistä tai 
huollosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä 
sijoittajan käyttämät laitteet, ohjelmat tai 
tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuu-
den.  

Pankilla on oikeus keskeyttää palvelu tai jättää Pankille 
annettu merkintätoimeksianto toteuttamatta, mikäli 
merkitsijä ei noudata palvelun ehtoja tai milloin Pankilla 
on syytä epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen 
toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa 
Pankille, Yhtiölle tai kolmannelle.  

Verkkomerkintä on merkitsijöiden käytettävissä 
yhtiötapahtuman ehdoissa ilmoitetun merkintäajan, 
silloin, kun Pankin verkkopalvelut ovat muutenkin 
käytettävissä. Käyttökatkoksia saattaa aiheutua 
esimerkiksi päivityksistä, häiriöistä ja muista 
vastaavista syistä eikä Pankki takaa, että 
verkkomerkintä on merkitsijöiden käytössä 
keskeytyksettä. Pankki voi myös perustelluksi 
katsomastaan syystä rajoittaa verkkomerkinnän 
käyttöaikaa varsinaista merkintäaikaa lyhyemmäksi 
ilmoittamalla siitä verkkomerkintäpalvelussa tai 
yhtiötapahtuman ehdoissa. Pankin velvollisuus käsitellä 
merkintätoimeksianto  alkaa aikaisintaan silloin, kun 
toimeksianto on vastaanotettu ja hyväksytty Pankin 
tietojärjestelmään. Verkkomerkintäpalveluun liittyvien 
toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu kohtuullisessa 
käsittelyajassa. 

 
 

 
 
  

 
9. Asianmukaisuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä 

merkitsijän sitoutuminen yhtiötapahtuman 
ehtoihin  

Pankki ei arvioi rahoitusvälineen tai sijoituspalvelun 
asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaan kannalta 
silloin, kun kyseessä on asiakkaan aloitteesta tapahtuva 
toimeksiantojen toteuttaminen tai niiden välittäminen 
sijoituspalvelulain mukaisilla ns. yksinkertaisilla 
arvopapereilla, kuten osakkeilla.  

Näin ollen kun merkitsijä tekee merkinnän käyttämällä 
verkkomerkintää, Pankki ei arvioi palvelun tai tuotteen 
asianmukaisuutta tai soveltuvuutta merkitsijän 
kannalta.  

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu 
tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi 
menettää osittain tai kokonaan. On myös syytä muistaa, 
että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan 
tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa 
rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä 
asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista 
seuraamuksista veroseuraamuksineen.  

Merkitsijän  on tullut tutustua yhtiötapahtuman ehtoihin 
ja hyväksyä ne ennen merkintäsitoumuksen antamista. 
Merkitsijän  on tullut tutustua merkinnän kohteena 
olevan rahoitusvälineen ominaisuuksiin ja riskeihin 
ymmärtääkseen  merkintään liittyvät riskit. 
Verkkomerkintä tai sen kautta tehtävät toimeksiannot 
eivät ole Pankin antamia sijoitusneuvoja tai suosituksia 
merkitä tai olla merkitsemättä rahoitusvälinettä.  

Verkkomerkinnässä merkitsijän ja Pankin välille ei synny 
varsinaista asiakkuussuhdetta verkkomerkintäpalvelun 
käytön perusteella eikä pankki luokittele asiakasta. 
verkkomerkintää varten Pankki käsittelee asiakasta 
verkkomerkinnän yhteydessä automaattisesti ei-
ammattimaisena asiakkaana. 

Merkitsijän henkilötietojen käsittely on kuitenkin tarpeen 
merkitsijän antaman toimeksiannon toteuttamiseksi, 
Tästä syystä Pankilla on oikeus käsitellä merkitsijän 
henkilötietoja ja tallettaa tarpeellisia tietoja 
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rekisteriinsä.  

Pankki käsittelee asiakastietoja henkilötietolain 
mukaisesti noudattaen laissa, kuten luottolaitoslaissa, 
säädettyä salassapitovelvollisuutta.  

Pankilla on oikeus käsitellä ja luovuttaa asiakasta 
koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. Tietojen saajana voi olla 
Pankin kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö sekä 
myös Yhtiö. Tietoja voidaan lisäksi käsitellä 
ulkopuolisella apulaisella tämän sopimuksen mukaisten 
tehtävien ja toimenpiteiden hoitamiseksi.. Asiakkaan 
tietoja voidaan luovuttaa siinä määrin kuin tehtävien ja 
toimenpiteiden hoitaminen vaatii.  

10. Rahoituspalveluiden etämyynti ja 
peruuttamisoikeus 

Kun kuluttaja tekee uuden rahoituspalvelua koskevan 
sopimuksen etämyynnissä tapaamatta 
henkilökohtaisesti myyjän edustajaa eli esimeriksi 
verkkopalvelussa, liittyy siihen pääsääntöisesti 
kuluttajan oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus.  

Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole mm. silloin, kun 
kyseessä on muun muassa arvopaperinvälitystoiminta, 
osakeanti- tai joukkolainamerkintä.  

Kuluttajansuojalain mukaisesti verkkomerkintään ei 
sovelleta kuluttajan peruuttamisoikeutta eikä 
kuluttajalla ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä 
sopimusta tai merkintätoimeksiantoa. 

11. Pankin vastuunrajoitukset 
Merkitsijän tulee ilmoittaa mahdollisista virheistä j 
esittää mahdolliset vaatimukset Pankille viivytyksettä 
asiasta tiedon saatuaan, kuitenkin viimeistään 60 päivän 
kuluttua. Ellei muuta osoiteta, asiakkaan katsotaan 
saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua 
toimenpidettä koskevan ilmoituksen lähettämisestä 
asiakkaalle. Pankki vastaa virheillään merkitsijälle 
aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Pankki ei 
vastaa verkkomerkintäpalvelussa mahdollisesti 
esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta 
välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten 
esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä 
tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista 
häiriöistä tai muusta vaikeasti ennakoitavasta 
vahingosta. Sijoittajalla ei ole oikeutta mihinkään 
korvaukseen yksinomaan palvelun keskeyttämisen 
johdosta,. Pankki ei vastaa muiden palveluntarjoajien 

toiminnasta, palveluista tai tuotteista.  

Pankki ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ns. 
ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta 
syystä johtuvasta Pankin toiminnan kohtuuttomasta 
vaikeutumisesta. 

 Vaikka este ei kohdistuisikaan erityisesti Pankkiin, 
tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: 

• viranomaisen toimenpide, 
• sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, 
• Pankista riippumaton häiriö postin kulussa, 

automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon 
siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai 
sähkön saannissa, 

• tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai 
viivästys pankin toiminnassa, 

• työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai 
saarto 

12. Pankin oikeus muuttaa sopimusehtoja  
Pankilla on oikeus muuttaa verkkomerkintää koskevia 
sopimusehtoja. Pankki ilmoittaa ehtojen muutoksista  
julkaisemalla muutetut ehdot verkkomerkinnän sivuilla. 
Muutokset tulevat voimaan seuraavan järjestettävän 
yhtiötapahtuman yhteydessä, kun 
verkkomerkintäpalvelu avataan merkitsijöiden  käyttöön. 

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 
Tähän palveluun sovelletaan Suomen lakia.  

Sijoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan 
tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Danske Bankin kontto-
riin tai Danske Bankin asiakaspalveluun puh. 0200 
2580 (pvm/mpm). Mikäli pankin ja asiakkaan välillä 
syntyy sijoituspalveluihin liittyvää erimielisyyttä, pyritään 
erimielisyys ratkaisemaan keskenään neuvotellen. 
 
Jos neuvottelemalla ei päästä ratkaisuun, asiakas voi 
kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen 
saadakseen sieltä sijoituspalveluihin liittyvää tietoa sekä 
tarvittaessa saattaa erimielisyydet Arvopaperi- tai 
Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.  
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1,  
00180 Helsinki. Sähköposti: info@fine.fi  
puh. 09 6850 120. Lisätietoja ja yhteydenottolomake 
osoitteessa www.fine.fi. 
 
Palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla 
kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös 

http://www.fine.fi/
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Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.  

Muu, kuin suomenkielinen versio sopimuksesta ja eh-
doista on vain käännös alkuperäisestä suomenkielisestä 
sopimustekstistä. Mikäli muun kielisen ja suomenkieli-
sen tekstin välillä on eroavaisuuksia, sopimuksen ja liit-
teiden tulkinnassa noudatetaan suomenkielistä 
sopimustekstiä. 
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