
 
Anti 11.2.2020 
Share issue February 11, 2020 

 

  
Osakkeiden merkintälista, pro rata -anti 
Share Subscription, Pro Rata Share Issue 

 
Huomaa: Voit myös tehdä merkinnän maksamalla osakkeet Parkkisähkö Oy:n tilille ja 
ilmoittamalla omat tietosi maksun viestikentässä.  
Please note: You can also make the subscription by making the payment for the shares into 
Parking Energy Ltd’s bank account and including your information in the payment message. 
 
Merkitsen [                     ] kappaletta Parkkisähkö Oy:n (Y-tunnus 2612184-7) osakkeita 
hintaan 3,00 euroa/osake, yhteensä [                       ] euroa. 
 
I subscribe [                     ] shares of Parking Energy Ltd (Parkkisähkö Oy, VAT number 
FI26121847) at the price of 3.00 euros/share, for a total of [                         ] euros. 
 
Nimi / Name:                                   [                                                                                       ] 
 
Osoite / Address:                            [                                                                                       ] 
 
Puhelinnumero / Phone number:    [                                                                                       ] 
 
Henkilötunnus / Personal ID code: [                                                                                       ] 
  Tai Y-tunnus / Or VAT number: 
 
Sähköpostiosoite / email address:  [                                                                                      ] 
 
 
Osakkeet tulee merkitä ja maksaa 24.2.2020 klo 24.00 mennessä. 
The shares must be subscribed and paid by February 24, 2020, by the end of the day.  
 
Tiedot osakkeiden maksua varten / The banking information for the payment of the shares: 
 

Saaja / Recipient: Parkkisähkö Oy / Parking Energy Ltd 
Pankkitunnus / BIC: AABAFI22 
Tili / IBAN: FI86 6601 0010 1536 33 

 
 
Allekirjoitus / Signature: 
 
 
  



 
Anti 11.2.2020 
Share issue February 11, 2020 

 

 
Osakkeiden merkintälista, toissijainen merkintä 
Share Subscription, Secondary Subscription 

 
Merkitsen [                     ] kappaletta Parkkisähkö Oy:n (Y-tunnus 2612184-7) osakkeita 
hintaan 3,00 euroa/osake, yhteensä [                       ] euroa. 
 
I subscribe [                     ] shares of Parking Energy Ltd (Parkkisähkö Oy, VAT number 
FI26121847) at the price of 3.00 euros/share, for a total of [                         ] euros. 
 
Nimi / Name:                                   [                                                                                       ] 
 
Osoite / Address:                            [                                                                                       ] 
 
Puhelinnumero / Phone number:    [                                                                                       ] 
 
Henkilötunnus / Personal ID code: [                                                                                       ] 
  Tai Y-tunnus / Or VAT number: 
 
Sähköpostiosoite / email address:  [                                                                                      ] 
 
 [         ] (Kyllä/Ei / Yes/No)  Kuittaan osakkeiden maksun saatavastani tai antamastani 
pääomalainasta liitteenä olevan selvityksen mukaan. I will use existing debt or capital loan to 
pay the shares as specified in the attached description. 
 
[          ] (Kyllä/Ei / Yes/No) Merkintäni on ehdollinen sille, että annissa tai siihen liittyvänä 
muuna rahoitusinstrumenttina kerätään vähintään seuraava määrä rahoitusta. / My 
Subscription is conditional to raising at least the following amount of capital or other form of 
financing: [                                            ] euroa/euros 
 
Osakkeet tulee merkitä 9.3.2020 klo 24.00 mennessä. Maksu tulee tehdä seitsemän (7) 
päivän kuluessa siitä, kun yhtiö ilmoittaa toteutuneet osakemäärät merkitsijöille.  
The shares must be subscribed by March 9, 2020, by the end of the day. The payment must 
be made within seven (7) days after the company has provided the final share allocation to 
subscribers. 
 
Tiedot osakkeiden maksua varten / The banking information for the payment of the shares: 
 

Saaja / Recipient: Parkkisähkö Oy / Parking Energy Ltd 
Pankkitunnus / BIC: AABAFI22 
Tili / IBAN: FI86 6601 0010 1536 33 

 
 
Allekirjoitus / Signature: 
 
 


