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Detta börsmeddelande lämnas inte, och får inte spridas eller skickas till, USA, Kanada, Australien eller Japan.
Detta börsmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns
häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 eller utan
tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Sanitec Oyj avser inte att registrera någon del av
värdepapperna i erbjudandet i USA eller att genomföra ett erbjudande om försäljning av värdepapperna till
allmänheten i USA.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta
börsmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses
i Prospektdirektivet. Andra än kvalificerade investerare bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller
dess innehåll.
Detta börsmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget
prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta
börsmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller till (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner ("high net worth entities"), och andra personer till
vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln) (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan
benämns tillsammans "Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är
endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte
agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

