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Tiedote 9.4.2019 

 

Finda Oy:n osakkeiden kirjaamisaika arvo-osuusjärjestelmään päättyy 

 

Finda Oy:n edeltäjiin kuuluvien yhtiöiden Lännen Puhelin Oy:n, Huittisten Puhelin 

Oy:n, Kankaanpään Puhelin Oy:n ja Porin Puhelin Oy:n osakkeenomistajien, jotka 

eivät vielä ole siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään, tulee esittää 

kirjaamisvaatimus 6.5.2019 mennessä. Kirjaamisajan päättyminen ei edellytä 

toimenpiteitä niiltä osakkeenomistajilta, joiden osakkeet on jo siirretty arvo-

osuusjärjestelmään.  

 

Lähes kaikki yhtiön osakkeet, noin 98,6%, on jo siirretty arvo-osuusjärjestelmään. 

Siirtämättä on noin 186.000 osaketta eli noin 1,4% kaikista osakkeista.  

 
Finda Oy:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään 

kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, 

joiden kirjaamisvaatimusta ei ole esitetty ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä 

mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä ei ole esitetty ennen asiaa koskevaa 

yhtiökokouksen päätöstä 6.5.2019 kello 17. Näin ollen hallitus ehdottaa, että yhtiö tulee 

lopettamaan niin sanotut jälkivaihdot koskien entisten puhelinyhtiöiden osakkeita, joita ei ole vielä 

siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, 

kirjaamisvaatimus on esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana. Jälkivaihtovaatimus 

on saatettava täydelliseksi esittämällä tarvittavat asiakirjat, kuten osakekirjan tai muun vastaavan 

asiakirjan kuolettamista koskeva päätös, yhtiölle viimeistään 30.11.2019. 

Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia 

osakkeita koskevia säännöksiä. 

 

Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 16.12.2000 alkaen. Lännen Puhelin Oy 

sulautui yhtiöön 31.8.2008. Sulautumisvastikkeena annettiin yhtiön uusia osakkeita. Osa sekä 

yhtiön ennen sulautumista annetuista osakkeista että sulautumisvastikkeena annetuista 

osakkeista on edelleen kirjattuina niin sanotulle yhteistilille sen johdosta, että kirjaamisvaatimuksia 

asiakirjoineen ei ole esitetty. Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukainen 10 vuoden kirjaamisaika 

on päättynyt ja osakeyhtiölain voimaanpanolain edellyttämä 10 vuotta osakeyhtiölain 

voimaantulosta on kulunut. Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukaan yhtiökokous voi näin ollen 

päättää, että oikeus yhteistilille kirjattuun Finda Oy:n osakkeeseen menetetään, jollei 

osakkeenomistaja ole vaatinut osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään. Vaatimus 

osakkeiden kirjaamisesta arvo-osuusjärjestelmään olisi osakeyhtiölain esitöiden mukaan 

tehtävissä ennen kuin yhtiökokous päättää asiasta.  

 

 

Finda Oy:n internet-sivuilla www.finda.fi on esitetty tarkemmat menettelyohjeet sellaisille entisten 

puhelinyhtiöiden osakkeenomistajille, jotka eivät ole aiemmin vaatineet osakkeiden kirjaamista 

arvo-osuusmuotoisiksi ja jotka haluavat esittää vaatimuksen osakkeiden kirjaamisesta arvo-

osuusjärjestelmään. 

 


