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Befattning
ALLMÄNNA ANVISNINGAR Första sidan  - Mata in uppgifter om den anmälningsskyldiga personen samt om emittenten (namn och LEI-kod).  - Om den anmälningsskyldiga är en närstående person, uppge därtill namnet på personen i ledande ställning och personens befattning hos emittenten. Följande sida  - Mata in preliminärä uppgifter om transaktionen (transaktionens datum och handelsplats).  - Uppge transaktionens karaktär.  - Mata in uppgifter om instrumentet.  - Mata in detaljerade uppgifter om transaktionen.  - Blanketten räknar aggregerad information automatiskt.  - Sida nummer två kan läggas till flera gånger, om den anmälningsskyldiga har flera transaktioner som ska anmälas inom anmälningstiden (tre (3) affärsdagar från det att transaktionen utfördes) och transaktionerna gäller olika finansiella instrument hos emittenten, olika transaktionstyper, olika handelsplatser eller transaktionerna har gjorts olika datum. Varje ovan nämnd faktor ska ifyllas på en egen sida med transaktionsspecifika uppgifter. AVSÄNDNING AV BLANKETTEN TILL FINANSINSPEKTIONEN OCH EMITTENTEN Den ifyllda blanketten ska skickas till Finansinspektionen till adressen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi via skyddad e-post https://securemail.bof.fi. Blanketten ska dessutom skickas till emittenten. Emittenten är skyldig att offentliggöra uppgifterna i anmälan.
Volym
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Prisenhet
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Volym
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Antalet transaktioner
Blanketten räknar aggregerad information om transaktionerna automatiskt.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mt:Notifications xmlns:mt="http://www.finanssivalvonta.fi/Schemas/ManagersTransactions">
   <Notification>
      <NotifyingPerson>
         <Name/>
         <Position/>
         <IsLegalPerson>0</IsLegalPerson>
      </NotifyingPerson>
      <NotificationType/>
      <NotificationReference/>
      <Issuer>
         <Name/>
         <LEI/>
      </Issuer>
      <Transaction>
         <TransactionDate/>
         <Instrument>
            <Type/>
         </Instrument>
         <NatureOfTransaction>
            <ExecutedUnderPortfolioOrAssetManagement>0</ExecutedUnderPortfolioOrAssetManagement>
            <MadeUnderLifeInsurancePolicy>0</MadeUnderLifeInsurancePolicy>
            <LinkedToStockOptionProgram>0</LinkedToStockOptionProgram>
            <NatureOfTransactionSelection/>
         </NatureOfTransaction>
         <TransactionDetails>
            <Volume/>
            <Price>
               <Price/>
               <Unit/>
            </Price>
         </TransactionDetails>
         <AggregatedInformation>
            <Volume>0</Volume>
            <Price>
               <Price>0.00000</Price>
               <Unit/>
            </Price>
         </AggregatedInformation>
      </Transaction>
      <SaveCount>1</SaveCount>
   </Notification>
</mt:Notifications>
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 - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: 
Befattning: 
Emittent: 
LEI: 

Anmälans karaktär: 
Referensnummer: 
____________________________________________

Transaktionens datum: 
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: 
Transaktionens karaktär: 


Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: NaN Enhetspris: NaN 

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym:  Medelpris:  
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	AddButton: 
	RemoveButton: 
	Uppge emittentens LEI-kod.: 
	Choose the option 'initial notification' if you are making initial notification.
Choose the alternative 'amendment' if you are correcting a notification which you have already sent.: 
	Om det är fråga om en första anmälan, producerar formuläret automatiskt ett referensnummer för anmälan när den lagras.  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