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Tämä lomake edellyttää Javascriptin käyttämistä
Asema
YLEISET OHJEET 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>Lähipiiriläinen, Lauri</Name>
         <Position>Closely associated person</Position>
         <IsLegalPerson>0</IsLegalPerson>
      </NotifyingPerson>
      <AssociatedPerson>
         <Name>Hallituslainen, Harri</Name>
         <Position>Member of the Board</Position>
      </AssociatedPerson>
      <NotificationType>INITIAL NOTIFICATION</NotificationType>
      <NotificationReference>7437002ONTEZT59NA993_20210413162527_2</NotificationReference>
      <Issuer>
         <Name>Alexandria Pankkiiriliike Oyj</Name>
         <LEI>7437002ONTEZT59NA993</LEI>
      </Issuer>
      <Transaction>
         <TransactionDate>2021-04-13</TransactionDate>
         <Venue>FNFI</Venue>
         <Instrument>
            <Type>SHARE</Type>
            <ISIN>FI4000153465</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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Alexandria Pankkiiriliike Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lähipiiriläinen, Lauri
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hallituslainen, Harri
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Alexandria Pankkiiriliike Oyj
LEI: 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: 
Liiketoimen luonne: 


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: NaN Yksikköhinta: NaN 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi:  Keskihinta:  
	Näytä XML ja selkokielinen teksti viimeisillä sivuilla: 
	SaveButton: 
	LastPage: 
	NextPage: 
	PreviousPage: 
	FirstPage: 
	Ilmoita liikkeeseenlaskijan täydellinen nimi.: Alexandria Pankkiiriliike Oyj
	Lomake laskee liiketoimien yhdistetyt tiedot automaattisesti.: 
	Position: Member of the Board
	Rastita laatikko, jos ilmoitusvelvollinen on oikeushenkilö.: 0
	AddButton: 
	RemoveButton: 
	Ilmoita liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus.: 7437002ONTEZT59NA993
	Choose the option 'initial notification' if you are making initial notification.
Choose the alternative 'amendment' if you are correcting a notification which you have already sent.: INITIAL NOTIFICATION
	Jos kyseessä on ensimmäinen ilmoitus, lomake tuottaa automaattisesti ilmoitukseen viitenumeron kun se tallennetaan.  Aiemmin lähetetyn ilmoituksen tietoja muutettaessa tai korjattaessa, ota pohjaksi alkuperäinen ilmoitus ja anna viitenumeron olla sellaisenaan. Aiemman ilmoituksen viitenumero säilyy muutosilmoituksen tallennuksen yhteydessä. Muutosilmoitusta tehtäessä on lisäksi huomioitava, että aiemmassa ilmoituksessa oleva virhe, joka muutosilmoituksella korjataan, on muutosilmoituksessa selostettava sekä oikaistava.: 7437002ONTEZT59NA993_20210413162527_2
	Selosta virhe, joka kyseisellä ilmoituksella oikaistaan.: 
	Ilmoita ilmoitettavan liiketoimen toteutuspäivämäärä. Liiketoimen toteutuspäivämäärä on ilmoitettava UTC-ajassa. Valitse päivämäärä kalenterista tai kirjoita itse.: 2021-04-13
	Report the trading venue/place where the transaction was executed.

If the transaction was not executed at any of the venues on the list, please type in the MIC code manually. If the transaction was executed outside an above-mentioned trading venue, select ‘Off-exchange transactions – listed instruments'.: FNFI
	VenueNotApplicable: 
	Valitse liiketoimen luonne valikkovaihtoehdoista.: ACQUISITION
	Kuvaile liiketoimen luonne lyhyesti.: 
	Ilmoita seuraavat tiedot, jos jokin/useampi niistä soveltuu ilmoitettavaan liiketoimeen.: 
	Rastita laatikko, jos liiketoimi on tehty täyden valtakirjan tai konsultatiivisen omaisuudenhoidon nojalla.: 1
	Rastita laatikko, jos liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen.: 0
	Rastita laatikko, jos liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä.: 0
	Choose the instrument type. 

For options: Choose the instrument type 'financial instrument linked to a share or a debt instrument'.: SHARE
	Jos rahoitusvälineellä ei ole ISIN-koodia, ilmoita Alternative Instrument Identifier -koodi tai instumentin nimi mukaan lukien sarja.: 
	Jos ilmoitettavalla rahoitusvälineellä on ISIN-koodi, ilmoita ISIN-koodi.: FI4000153465
	InstrumentName: 
	You can copy several transactions from e.g. Excel or Word into this field. First enter the volume and then the price of the transaction (e.g. 100 9.20).
The information from this field will be automatically transferred to the ‘Transaction details’ section.: 
	Volume: 15000
	Price: 1.48800
	Unit: EUR
	Count: 
	RawXml: 
	LanguageList: 
	RawText: 
	SaveCount: 2
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