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Anora Group Oyj hakee Anoran osakkeiden rinnakkaislistauksen poistamista Oslo Børsin pörssilistalta
Kuten 25.8.2021 tiedotettiin, Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Anora
Group Oyj (”Anora” tai ”Yhtiö”) jätti hakemuksen Anoran osakkeiden rinnakkaislistaamiseksi Oslo Børsiin neljän
(4) kuukauden siirtymäajaksi alkaen Oslo Børsin rinnakkaislistauksen ensimmäisestä päivästä.
Oslo Børs hyväksyi listalleottohakemuksen 30.8.2021. Anoran osakkeet on listattu Norjan Verdipapirsentraleniin
(“VPS”) rekisteröidyn osaketalletusetuusjärjestelyn kautta, ja osakkeilla käydään kauppaa Oslo Børsissä
kaupankäyntitunnuksella ANORA. Kaupankäynti Oslo Børsissä alkoi 1.9.2021.
Anoran hallitus on sulautumissuunnitelman mukaisesti päättänyt jättää hakemuksen Anoran osakkeiden
poistamiseksi Oslo Børsin pörssilistalta. Hakemuksessa pyydetään, että Anoran osakkeiden poistaminen Oslo
Børsin pörssilistalta tulisi voimaan arviolta 1.1.2022. Anoran osakkeet tulevat edelleen olemaan kaupankäynnin
kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (“Nasdaq Helsinki”) kaupankäyntitunnuksella ANORA (ISIN-koodi:
FI4000292438).
Anoran osakkeilla ei voida enää käydä kauppaa Oslo Børsissä sen jälkeen, kun Anoran osakkeet on suunnitellusti
poistettu Oslo Børsin pörssilistalta. Anora on 10.11.2021 lähettänyt VPS:ssa rekisteröidyille osakkeenomistajilleen
ohjeistuskirjeen, joka sisältää tietoja eri vaihtoehdoista koskien VPS:ssa rekisteröityjä Anoran osakkeita.
Osakkeenomistajat voivat joko muuntaa VPS:ssa rekisteröidyt Anoran osakkeensa Nasdaq Helsinkiin tai myydä
osakkeensa Oslo Børsissä ennen rinnakkaislistauksen päättymistä. Osakkeenomistajien, jotka haluavat myydä
osakkeensa rinnakkaislistautumisen päätyttyä, tulee ensin muuntaa Anoran osakkeensa Nasdaq Helsinkiin.
Osakkeiden muuntamiseen ja kaupankäyntiin liittyy muuntomaksuja ja kaupankäyntikuluja.
Lisätietoja ja yksityiskohtaisia ohjeita Anoran osakkeiden muuntamisesta Nasdaq Helsinkiin sekä
kaupankäynnistä VPS:iin rekisteröidyillä Anoran osakkeilla on saatavilla englanninkielellä osoitteessa
https://anora.com/en/investors/anoras-share/conversion-of-anora-shares.
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Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä
alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle.
Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli
628 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä ja Euronext Oslossa.

