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Vakiolomake huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiseen 
 

ILMOITUS HUOMATTAVASTA OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDESTA (lähetetään kohdeyhtiölle ja 
Finanssivalvonnalle) 

 
1. Kohdeyhtiö:  
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 
 
2. Liputusilmoituksen peruste (merkitkää rasti yhteen tai useampaan kohtaan): 
 
☒ Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus 
☐ Rahoitusvälineiden hankinta tai luovutus 
☐ Osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma 
☐ Muu (tarkenna): Click here to enter text. 
 
 

3. Tiedot liputusvelvollisesta:  

Nimi: 
HML Finance Oy 

Kotipaikka ja -valtio: 
Suomi 

4. Osakkeenomistajan (osakkeenomistajien) täydellinen nimi (jos eri kuin kohdassa 3.): 
Click here to enter text. 
 
 
5. Päivä, jona liputusraja(t) saavutettiin tai rikottiin: 
21.12.2018 
 

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus: 

 
% osakkeista ja 

äänistä 
(7.A:n yhteismäärä) 

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusvälineiden 

kautta 
(7.B:n yhteismäärä) 

Yhteenlaskettu %-
osuus (7.A + 7.B) 

Kohdeyhtiön 
osakkeiden ja 
äänten 
kokonaismäärä 

Osuus liputusrajan 
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen 
jälkeen 

23,38 - 23,38 12 517 360 

Edellisessä 
liputusilmoituksessa 
ilmoitettu osuus (jos 
liputettu) 

18,99 - 18,99  
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7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet 

Osakesarja / 
osakelaji 
ISIN-koodi (jos 
mahdollista) 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus 

Suora 
(AML 9:5) 

Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7) 

Suora 
(AML 9:5) 

Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7) 

PKK1V/ 
FI009900468 

2 927 120  - 23,38 - 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter text. 
Click here to enter 
text. 

A YHTEENSÄ 
Click here to enter 
text. 

 Click here to enter text.  

 
 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet 

Rahoitusvälineen 
luonne 

Eräpäivä Toteutusaika 
Toimitustapa 
(osaketoimitus / 
nettoarvon tilitys) 

Osakkeiden ja 
äänten 
lukumäärä 

Osakkeiden ja 
äänten %-osuus 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 

   B YHTEENSÄ 
Click here to 
enter text. 

Click here to enter 
text. 
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8. Tietoja liputusvelvollisesta (rastittakaa soveltuva ruutu): 
 
☐ Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä 
ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä. 
 
☒ Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai 
oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: 
 

Nimi 
%-osuus osakkeista ja 

äänistä 

%-osuus osakkeista ja 
äänistä 

rahoitusvälineiden 
kautta 

Osakkeet, äänet ja 
rahoitusvälineet 

yhteensä 

Hannu Laakkonen 0 -- 0 % 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 

9. Valtakirjat: [valtakirjan saajan nimi] oikeus käyttää [%-osuus ja lukumäärä] ääniä lakkaa Click here to 
enter a date.. 
 
 

 

10. Lisätietoja: 
Click here to enter text. 
 
 
 
 
 
 

 
Lahti, 21.12.2018. 
  


