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Ensimmäinen sivu
 - Ilmoita ilmoitusvelvollisen henkilön tiedot sekä liikkeeseenlaskijan tiedot (nimi ja LEI-tunnus).
 - Jos ilmoitusvelvollinen on lähipiiriin kuuluva henkilö, ilmoita lisäksi johtotehtävissä toimivan henkilön nimi ja asema liikkeeseenlaskijassa.
Toinen sivu
 - Ilmoita liiketoimea koskevat alustavat tiedot (liiketoimen päivämäärä ja kauppapaikka).
 - Ilmoita liiketoimen luonne.
 - Ilmoita instrumenttia koskevat tiedot.
 - Ilmoita liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot.
 - Lomake laskee automaattisesti yhdistetyt tiedot.
 - Toinen sivu tulee lisätä useamman kerran, jos ilmoitusvelvollisella on useampia liiketoimia ilmoitettavana ilmoitusajan sisällä (kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisesta) ja liiketoimet koskevat liikkeeseenlaskijan eri rahoitusvälineitä, eri liiketoimityyppejä, eri kauppapaikkaa tai liiketoimet on tehty eri päivämääränä. Kukin edellä mainituista seikoista vaatii erillisen sivun liiketoimikohtaisia tietoja varten.

LOMAKKEEN LÄHETTÄMINEN FINANSSIVALVONNALLE JA LIIKKEESEENLASKIJALLE

Täytetty lomake tulee lähettää Finanssivalvonnalle osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä https://securemail.bof.fi. Tämän lisäksi täytetty lomake tulee lähettää liikkeeseenlaskijalle. Liikkeeseenlaskija on velvollinen julkistamaan ilmoituksen tiedot.
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Liiketoimien lukumäärä
Lomake laskee liiketoimien yhdistetyt tiedot automaattisesti.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mt:Notifications xmlns:mt="http://www.finanssivalvonta.fi/Schemas/ManagersTransactions">
   <Notification>
      <NotifyingPerson>
         <Name>Hallituslainen, Henri</Name>
         <Position>Member of the Board</Position>
         <IsLegalPerson>0</IsLegalPerson>
      </NotifyingPerson>
      <AssociatedPerson>
         <Name/>
         <Position/>
      </AssociatedPerson>
      <NotificationType>INITIAL NOTIFICATION</NotificationType>
      <NotificationReference>743700498L5THNQWVL66_20170410160901_2</NotificationReference>
      <Issuer>
         <Name>CapMan Oyj</Name>
         <LEI>743700498L5THNQWVL66</LEI>
      </Issuer>
      <Transaction>
         <TransactionDate>2017-04-07</TransactionDate>
         <Venue>XHEL</Venue>
         <Instrument>
            <Type>SHARE</Type>
            <ISIN>FI0009009377</ISIN>
         </Instrument>
         <NatureOfTransaction>
            <ExecutedUnderPortfolioOrAssetManagement>1</ExecutedUnderPortfolioOrAssetManagement>
            <MadeUnderLifeInsurancePolicy>0</MadeUnderLifeInsurancePolicy>
            <LinkedToStockOptionProgram>0</LinkedToStockOptionProgram>
            <NatureOfTransactionSelection>ACQUISITION</NatureOfTransactionSelection>
         </NatureOfTransaction>
         <TransactionDetails>
            <Volume>5000</Volume>
            <Price>
               <Price>1,50000</Price>
               <Unit>EUR</Unit>
            </Price>
         </TransactionDetails>
         <TransactionDetails>
            <Volume>2000</Volume>
            <Price>
               <Price>1,49000</Price>
               <Unit>EUR</Unit>
            </Price>
         </TransactionDetails>
         <TransactionDetails>
            <Volume>8000</Volume>
            <Price>
               <Price>1,48000</Price>
               <Unit>EUR</Unit>
            </Price>
         </TransactionDetails>
         <AggregatedInformation>
            <Volume>15000</Volume>
            <Price>
               <Price>1.48800</Price>
               <Unit>EUR</Unit>
            </Price>
         </AggregatedInformation>
      </Transaction>
      <SaveCount>2</SaveCount>
   </Notification>
</mt:Notifications>
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CapMan Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hallituslainen, Henri
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: CapMan Oyj
LEI: 743700498L5THNQWVL66

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-04-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumentti tyyppi: 
Liiketoimen luonne : HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi:  Yksikköhinta:  

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 0 Keskihinta:  
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