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Menettelyohjeet Lännen Puhelin Oy:n osakkeiden vaihtamiseksi Finda Oy:n 

osakkeisiin 

 

Yksi entinen Lännen Puhelin Oy:n osake on 135 kpl Finda Oy:n osaketta. Lännen Puhelin Oy:llä 

ei ole ollut paperisia osakekirjoja. 

 

1. Arvo-osuustilin avaaminen  

 

Findalla ei ole osakekirjoja. Findan osakkeet annetaan arvo-osuuksina ja tämän vuoksi 

osakkeenomistajalla tulee olla osakkeiden vastaanottamista varten arvo-osuustili jossakin 

pankissa. Arvo-osuustili on Suomessa käytettävä sähköisten arvopapereiden säilytystili, jossa 

säilytetään mm. kotimaisia arvopapereita. 

 

Mikäli osakkeenomistajalla ei ole arvo-osuustiliä hänen on avattava sellainen pankkiin. Pankit 

veloittavat palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuutilin avaamisesta ja ylläpitämisestä. 

 

2. Yhteisomistuksessa olevat osakkeet 

 

Monet pankit eivät enää tarjoa yhteisomisteisia arvo-osuustilejä. Tällöin jos osakkeet ovat 

yhteisomistuksessa (esimerkiksi aviopuolisoilla), ne tulee siirtää lahjoituksella tai kaupalla vain 

yhdelle omistajalle tai jakaa purkusopimuksella kahdelle omistajalle. Vaihdon yhteydessä 

lahjoituksesta tai kaupasta pitää esittää selvitys. Purkusopimuspohjan saa pyydettäessä yhtiöltä. 

 

3. Kirjaamishakemus 

 

Osakkeenomistajan tulee toimittaa Findan internet-sivuilta www.finda.fi ladattavissa oleva  

kirjaamishakemus liitteineen yhtiölle postitse osoitteeseen Finda Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 

Helsinki. Katso kirjaamishakemuksen mukana toimitettavat liitteet kohdasta 4. 

 

4. Omistusoikeuden selvittäminen ja kirjaamishakemuksen liitteet 

 

Yhtiö tarkastaa omistuksen omistajaluettelosta. Mikäli osakkeenomistus ei suoraan käy ilmi, tulee 

omistajan esittää luotettava selvitys osakkeisiin (ns. saantoselvitys). 

 

Mikäli osakkeenomistaja ei vaihdu, liitteeksi tarvitaan: 

 

- kopio osakkeenomistajan/-omistajien henkilöllisyystodistuksista kahden henkilön oikeaksi 

todistamana  

 

Mikäli osakkeenomistajia on useampi (esim. perikunta tai yhteisomistus) kaikki allekirjoittavat 

hakemuksen. Jos vain yksi allekirjoittaa hakemuksen, tarvitaan yksilöity valtakirja, jolla 

allekirjoittaja valtuutetaan allekirjoittamaan hakemus. Tällöin tarvitaan kopio vain 

allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta kahden henkilön oikeaksi todistamana. Valtakirja 

tulee toimittaa yhtiöön alkuperäisenä. 
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Mikäli osake on hankittu kaupalla, liitteeksi tarvitaan: 

 

- kauppakirja alkuperäisenä (kauppakirja palautetaan kirjaamisen jälkeen osakkeenomistajalle) 

- kopio kauppahinnan maksukuitista, mikäli se on ehtona kauppakirjassa 

- kopio varainsiirtoveron maksukuitista tai muu vastaava selvitys 

- kaupparekisteriote (jos myyjänä yhtiö) 

- hallituksen päätös osakkeiden myynnistä (jos myyjänä yhtiö) 

 

Mikäli osake on tullut perintönä 

 

- perukirja alkuperäisenä (perukirja palautetaan kirjaamisen jälkeen osakkeenomistajalle) 

- mahdollinen perinnönjakokirja tai testamentti alkuperäisenä 

- aiemmin kuolleen puolison perukirjakopio 

- kaikkien pesän osakkaiden ja vainajan virkatodistukset  

 

Mikäli osake on saatu lahjana, liitteeksi tarvitaan: 

 

- lahjakirja 

 

5. Valtuutetun käyttäminen  

 

Mikäli toinen henkilö toimii Findan osakkeenomistajan puolesta, tulee hänen esittää valtakirja 

osakkeenomistajalta, jonka asiamiehenä tai valtuutettuna hän toimii. Alkuperäinen valtakirja tulee 

toimittaa yhtiöön kirjaamishakemuksen liitteenä. 

  

Alkuperäiset dokumentit palautetaan kirjaamisen jälkeen osakkeenomistajalle. 

 

6. Muut maksut ja palkkiot  

 

Osakkeenomistajilta ei veloiteta osakkeiden luovuttamisesta tai Findan osakkeiden kirjaamisesta 

arvo-osuutilille palkkiota tai muita maksuja. Arvo-osuustilin hoitajana toimiva pankki veloittaa 

palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin avaamisesta ja ylläpitämisestä. 

 

 

Yhteystiedot 

 

Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä Finda Oy:n asiakaspalveluun:  

Sähköposti: info@finda.fi 

Puhelinpalvelu tiistaista perjantaihin klo 9-12: 044-728 8887 
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