ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA
Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään
Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää
yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa
sitä, että Rantakairan Sähkö Oy:n osakasluettelon ylläpitäminen siirtyy Euroclear Finland
Oy:n (Euroclear) vastuulle, kun siitä on aiemmin vastannut Yhtiö itse. Lisäksi käytännössä
Rantakairan Sähkö Oy:n paperiset osakekirjat poistuvat käytöstä ja ne vaihdetaan arvoosuuksiksi, jotka kirjataan kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilille.
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen järjestäjänä ja yhtiön asiamiehenä toimii Nordea Pankki
Suomi Oyj (Nordea). Omistusoikeus osakkeisiin selvitetään osakekirjojen vaihdettavaksi
luovuttamisen ja arvo-osuustilille kirjaamisen yhteydessä Nordean konttorissa.
Muutoksella ei ole suoria vaikutuksia osakkeenomistajien osakasoikeuksiin, vaan sen suurin
muutos on osakekirjoista luopuminen, mikä helpottaa osakkaiden kannalta osakkeiden
vaihdettavuutta.
Arvo-osuusjärjestelmään
siirtyminen
alkaa
20.8.2012
ja
päättyy
31.8.2012
(ilmoittautumisaika). IImoittautumisajan jälkeen yhtiön osakkeet kuuluvat arvoosuusjärjestelmään ja jälkivaihtoaika alkaa. Osakkeet voidaan siirtää arvo-osuuksiksi myös
ilmoittautumisajan päätyttyä, eli 31.8.2012 jälkeen, mutta osakkeenomistaja ei voi käyttää
osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin osakkeenomistaja on merkitty
Euroclear Finland Oy:ssä pidettavään yhtiön osakasluetteloon.
Liitteenä on toimintaohje osakkaalle arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä varten. Ohjeessa on
myös kuva Rantakairan Sähkö Oy:n osakekirjasta.
Tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot maksetaan arvo-osuusjärjestelmässä suoraan
osakkeenomistajan arvo-osuustilille liitetylle pankkitilille.
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TOIMINTAOHJE

Osakkeenomistajan toimenpiteet, kun osakkeet on toimitettava Nordean konttoriin vaih·
dettavaksi
Tärkeitä päivämääriä
10.05.2012
25.05.2012
20.08.2012
31.08.2012
03.09.2012

Varsinainen yhtiökokous
Toimintaohjeet postitetaan osakkeenomistajille
Ilmoittautumisaika alkaa
IImoittautumisaika päättyy
Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja jälkivaihtoaika alkaa

Kuva osakekirjasta.

1. Tarkista, onko nimesi merkitty osakekirjaan osakkeenomistajaksi
Kyllä:
Ei:

siirry kohtaan 3
siirry kohtaan 2

2. Tarkista, onko osakekirja siirretty nimellesi ja onko Rantakairan Sähkö Oy rekisteröinyt
siirron osakekirjoihin. Mahdolliset siirtomerkinnät löytyvät kääntöpuolelta.
Kyllä:
Ei:

siirry kohtaan 3
hanki omistusoikeuden osoittavat asiakirjat ja siirry kohtaan 3

3. Onko sinulla arvo-osuustili?
Kyllä:
Ei:

siirry kohtaan 4
sinun täytyy avata itsellesi arvo-osuustili ja siirry kohtaan 4

4. Kun sinulla on arvo-osuustili, ota osakekirjat, tarvittavat omistusoikeuden osoittavat
asiakirjat, arvo-osuustilisi numero ja henkilöllisyystodistus mukaasi ja mene valitsemaasi
Nordean konttoriin tekemaan osakekirjojen vaihto.
Yhtiön osakkeiden vaihto arvo-osuuksiksi voidaan tehdä kaikissa Nordean konttoreissa
Suomessa. Osakkeiden vaihto arvo-osuuksiksi on osakkeenomistajille maksuton.
Kun osakkeet on kirjattu arvo-osuustilille, tilinhoitajayhteisöt (esim. pankit) huolehtivat
kaikista osakkeiden omistusmuutoksiin ja omistajiin liittyvien muutosten kirjaamisesta arvoosuustileille, joista tiedot valittyvat Euroclearin ylläpitamalle Yhtiön osakasluettelolle.
Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen ei aiheuta toimenpiteitä osakkeenomistajalle, jonka
osakkeet
ovat
jonkin
pankin
tai
muun
omaisuudenhoitajan
hoidettavana
arvopaperisäilytyksessä. Tällöin omaisuudenhoitaja (pankki) huolehtii säilytyksessä olevien
osakkeiden
vaihtamisesta
ja
osakkeenomistajan
arvo-osuustilille
kirjaamisesta
osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan on kuitenkin hyvä varmistaa, että
omaisuudenhoitaja
huolehtii
osakekirjojen
toimittamisesta
Nordean
konttoriin
vaihdettavaksi määräajassa.
Arvo-osuustilin avaaminen
Osakkeenomistajalla tulee olla omalla nimellään oleva arvo-osuustili jossain Suomessa
toimivassa tilinhoitajayhteisössä, esim. omassa pankissaan. Arvo-osuustiliin tulee liittää
hoitotili (pankkitili), jolle muun muassa osingot maksetaan. Ellei sinulla vielä ole arvoosuustiliä, tulee sinun avata sellainen itsellesi.
IImoita arvo-osuustilisi numero osakkeiden vaihtoon luovutuksen yhteydessä Nordean
konttorissa.
Ellei sinulla vielä ole arvo-osuustiliä, tulee sinun avata sellainen itsellesi jossain Suomessa
toimivassa tilinhoitajayhteisössä, esimerkiksi omassa pankissasi. Arvo-osuustilin tulee olla
avattuna ennen osakekirjojen luovuttamista vaihdettavaksi. Nordean konttorissa voit avata
arvo-osuustilin Nordeaan esim. osakekirjojen vaihtoon liittyvän luovuttamisen yhteydessä.
Arvo-osuustilin avaaminen Nordeaan on maksutonta. Nordea perii asiakkailtaan hinnastonsa
mukaisia palkkioita säilytys- ja omaisuudenhoitopalveluista. Näistä palveluista ja niistä
perittavistä maksuista saat lisätietoja muun muassa internet-osoitteesta www.nordea.fi.
puhelimitse Nordea asiakaspalvelusta tai Nordean konttorista.
Arvo-osuustilin avaamiseen toisen puolesta tarvitaan yleensä valtakirja ja mahdollisesti muita
selvityksiä valtuuttajasta. Varmista omalta tilinhoitajayhteisöltasi (pankiltasi) tarkemmat
menettelyohjeet ja vaadittavat asiakirjat arvo-osuustilin avaamiseksi.

Tilinhoitajayhteisöt ja palvelut
Osakkeenomistajia palvelevat tilinhoitajayhteisöt seka näiden asiamiehinä toimivat pankit ja
pankkiiriliikkeet. Tilinhoitajayhteisöt avaavat arvo-osuustilejä ja tekevat toimeksiantojen
perusteella arvo-osuuksiin kohdistuvia kirjauksia järjestelmiinsä, joista tarvittavat tiedot
välittyvat Euroclearin ylläpitämään arvo-osuusrekisteriin.
Pankkien ja pankkiiriliikkeiden tilinhoitajayhteisöt toimivat kaupallisesti ja tarjoavat
asiakkailleen peruspalveluiden ja säilytyspalveluiden lisäksi muita omaisuudenhoitopalveluita ja kaupankäyntiin liittyviä palveluita, esim. sijoitusneuvontaa, salkunhoitoa ja
arvopapereiden välitystä. Palveluiden sisältö ja palkkiot vaihtelevat palveluntarjoajittain.
Euroclear Finland Oy:n tilinhoitajayhteisöön voi arvo-osuustilin avata seka yksityishenkilö
että yhteisö. Kyseinen säilytyspalvelu on pääosin yksityishenkilöille maksutonta. Lisätietoja
palveluista loytyy Euroclearin internet-sivuilta osoitteesta: www.euroclear.eu ja valitse
Euroclear Finland/Palvelut tiliasiakkaille/Palvelut Suomessa/Asiakastilipalvelut/Arvoosuustilin avaaminen ja käyttö.
Omistusoikeus osakkeisiin todistettava
Omistusoikeus osakkeisiin selvitetään osakkeiden vaihdettavaksi luovuttamisen ja arvoosuustilille kirjaamisen yhteydessä.
Rekisteröityjen osakkeiden vaihto
Jos osakekirjat on rekisteröity osakkeenomistajan nimiin, osakekirjojen esittäminen ja
henkilöllisyyden todistaminen riittää.
Rekisteröimättömien osakkeiden vaihto
Mikäli osakekirjoja ei ole rekisteröity osakkeenomistajan nimiin, osakkeenomistajan on
vaihdon yhteydessä selvitettävä omistusoikeutensa osakkeisiin.
Kun osake on
hankittu ostamalla, tarvitaan kauppakirja tai muu selvitys;
saatu perintönä, tarvitaan rekisteröity tai vahvistettu perukirja tai perukirja
liitteineen ja sukuselvitys sekä lainvoimainen perinnönjakokirja;
saatu testamentilla, tarvitaan edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi testamentti,
sen mahdollinen valvontapöytäkirja sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta;
saatu osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus; tai
saatu lahjana, tarvitaan lahjakirja.

Valtakirjat
Valtakirja tarvitaan esimerkiksi jos joku muu hoitaa asiaa osakkeenomistajan puolesta, jos
osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai hänelle on määrätty edunvalvoja, osake on yhteisessä
omistuksessa ja yksi osakkeenomistaja hoitaa asiaa toisen puolesta. Yhteisöjen kohdalla tulee
olla valtuutus tai ote päättävän elimen pöytäkirjasta seka jäljennös rekisteriotteesta. Varmista
omalta tilinhoitajayhteisöltasi tarkemmat menettelyohjeet ja vaadittavat asiakirjat arvoosuustilin avaamiseksi.
Kadoksissa olevat osakekirjat
Jos osakekirja on kadonnut, tulee osakkeenomistajan ottaa yhteys Rantakairan Sähkö Oy:ön,
josta han saa tarkemmat toimintaohjeet.
Kuoletetut osakkeet
Kuoletettuja osakekirjoja arvo-osuusjarjestelmään siirrettäessä käytetään kirjauksen
perusteena tuomioistuimen pöytäkirjaa, joka on vahvistettu Rantakairan Sähkö Oy:n
tiedoksisaantimerkinnällä.
Pantatut osakkeet
Jos osakekirjat ovat muun kuin osakkeenomistajan hallussa, esim. pantinhaltijalla,
osakekirjojen haltijan on toimitettava ne Nordean konttoriin vaihdettavaksi. Haltijan on
esitettävä Nordealle/tilinhoitajayhteisölle tarvittavat selvitykset omistajasta ja tämän
omistusoikeudesta seka osakkeisiin kohdistuvasta oikeudesta ja oikeudenhaltijasta.
Henkilö- ja osoitetietojen muuttuminen
Osakkeenomistajan tulee jatkossa ilmoittaa kaikki henkilö- ja osoitetietojen muutokset
(esimerkiksi nimi- ja pankkiyhteystietomuutokset) omalle tilinhoitajayhteisölleen.
Lisätietoja
Rantakairan Sähkö Oy
Pasi Syrjälä
puh.0102319920
pasi.syrjala@rantakaira.fi
Nordea Pankki Suomi Oyj:n arvo-osuustileistä ja palveluista
Nordea Asiakaspalvelu, puh 0200 3000 arkisin klo 8-20 (pvm/mpm*)
Euroclear Finland Oy:n arvo-osuustileistä
Asiakastilipalvelut, puh 0800 180 500 arkisin klo 9-16
*) pvm = paikallisverkkomaksu, mpm = matkapuhelinmaksu

