
Bästa aktieägare i Cramo  

 

Ytterligare information angående Cramo Oyj:s partiella delning och handel med 

Adapteo Abp:s aktier  

Cramo Oyj:s (”Cramo”) extra bolagsstämma, som hölls den 17.6.2019, beslutade om Cramos 

partiella delning till ett bolag vars namn är Adapteo Abp (”Adapteo”). I delningen får Cramos 

aktieägare en (1) aktie i Adapteo för varje aktie i Cramo som aktieägaren äger vid 

verkställandedagen (uppskattningsvis 30.6.2019). Adapteos aktier registreras på Cramos 

aktieägares värdeandelskonto uppskattningsvis den 1.7.2019. Handeln med Adapteos aktier 

förväntas inledas på Nasdaq Stockholm uppskattningsvis den 1.7.2019. 

Vänligen notera att för Adapteos finska aktieägare som vill handla med Adapteos aktier på 

Nasdaq Stockholm kan aktiehandeln, beroende på bank eller annan förvaltare, innebära extra 

handelskostnader, handelsbegränsningar på nätet samt eventuellt längre clearingtid. Detta 

beror på att aktierna vid försäljning måste förflyttas från Finlands värdeandelssystem till 

Sveriges värdeandelssystem av aktieägarens bank eller annan förvaltare och detta medför 

kostnader. På motsvarande sätt måste aktier som skaffas av finska investerare i Adapteo på 

Nasdaq Stockholm förflyttas från Sveriges värdeandelssystem till Finlands 

värdeandelssystem. Detta eftersom enligt lagstiftning kan en finsk investerare inte förvara 

aktier i finska bolag genom förvaltarregister. 

Du kan vara i kontakt med den bank eller andra förvaltare som förvarar dina aktier gällande 

handel på Nasdaq Stockholm. Kontaktinformation hittas oftast på ifrågavarande parts 

webbplats eller via dess nätbank. Nedan hittar du kontaktinformation för vissa av de vanligaste 

förvaltarna:  

• OP 

OP servicenummer 0100 0500 (mån–fre 8–22, lör 10–16) 

 

• Nordea 

Närmare information får du genom att kontakta Nordea kundtjänst 24/7, tel. 0200 

3000 eller via chatfunktionen. Du kan ringa eller chatta genom att identifiera dig i 

mobilbanken.  

 

• Danske Bank 

Investeringslinjen tel. 0200 2000 mån-tor 8–20, fre 8–18.30, lör 10–16, sön 12–18 

 

• Nordnet 

Mäklartjänster per telefon 020 198 5898 mån–fre mellan kl. 9.45–19  

 

• Aktia 

Kundservice tel. 010 247 010 mån–fre 8-20 

 

• Evli 

Kundservice tel. 09 4766 9701 mån–fre 9.30–16.30 

 

• Handelsbanken 

Personlig Handelsbanken kontaktperson eller tel. 010 444 2442 mån–fre 8–18.30, 

lör 10–16 

 



• S-Pankki 

Kundservice tel. 010 76 5800 mån–tor 9–20, fre 9–18 

 

• SEB 

Personlig Private Banking kontaktperson eller tel. 09 131 55500 mån–fre 9–17 

 

• Säästöpankki 

Kundservice tel. 010 773 6777 mån–fre 8–22 

 

• Ålandsbanken 

Personlig Ålandsbanken kontaktperson eller tel. 020 429 011 mån–fre 9–16.30 

 

Vi fortsätter diskutera med förvaltare och eftersträvar att bidra till att eventuella 

kostnadseffektiva handelslösningar skulle hittas för finska aktieägare.  

 

Med vänliga hälsningar, 

CRAMO OYJ ADAPTEO ABP 

 


