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Tämä ohje koskee vain sellaisia Lounet Oy:n osakkeenomistajia, jotka ovat tehneet vaihtovaatimuksen osakkeidensa vaihtamisesta Elisa Oyj:n osakkeiksi viimeistään 12.4.2018. Toimita kadonneen osakekirjan tai muun asiakirjan kuoletuspäätös tai muu puuttuva selvitys
tämän ohjeen mukaisesti viimeistään 30.11.2018.

MENETTELYOHJEET LOUNET OY:N OSAKKEIDEN VAIHTAMISEKSI ELISA OYJ:N
OSAKKEISIIN SULAUTUMISEN VOIMAANTULON JÄLKEEN (ns. JÄLKIVAIHTO)
Lounet Oy sulautui Elisaan 30.9.2007. Sulautumisessa Lounetin osakkeenomistajille annettiin sulautumisvastikkeena Elisan osakkeita. Lounetin osakkeenomistajille annettiin kutakin Lounetin osaketta vastaan 0,07 Elisan osaketta.
Vaihto koskee Lounet Oy:n ja siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden esimerkiksi Lounais-Suomen
Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, Liedon Puhelin
Oy ja Liedon Puhelinosuuskunta osakkeenomistajia.
Niiltä osakkeenomistajilta, joiden osakkeiden vaihto Elisan osakkeiksi on jo tehty, tämä ohje ei aiheuta toimenpiteitä.
Mikäli et ole saanut Elisan vastikeosakkeita, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti saadaksesi Elisan osakkeet arvo-osuustilillesi.

Tärkeitä päivämääriä
12.4.2018 viimeinen päivä tehdä vaihtovaatimus
30.11.2018 viimeinen päivä toimittaa kuoletetun osakekirjan kuoletuspäätös
Huom! Suosittelemme käynnistämään kuolettamisprosessin mahdollisimman pian.
Vaikka osakekirja olisi kadonnut, tulee itse osakkeiden vaihtamista koskeva vaatimus
esittää Osuuspankille viimeistään 12.4.2018. Tällaisen vaatimuksen on sisällettävä
tieto osakekirjan katoamisesta.

1. Vaihtovaatimuksen tekeminen
Osuuspankki vaihtaa Lounetin osakkeita Elisan osakkeiksi riippumatta siitä, missä pankissa asiakkuus tai arvo-osuustili ovat. Liedon Puhelin Oy:n osalta jälkivaihtoja hoidetaan vain OP Turun Maariankadun konttorissa.
Vaihtoa varten sinun tulee esittää Osuuspankille osakkeiden vaihtamista koskeva vaatimus viimeistään 12.4.2018 sekä
1) toimittaa Lounetin osakkeita vastaavat osakekirjat ja/tai osuustodistukset Osuuspankkiin samassa yhteydessä vaihtovaatimuksen esittämisen kanssa. Lounetin osakkeenomistajista osalle on
annettu osakekirjat ja osalle ei. Tarkasta tilanteesi tästä:
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Tilanne 1. Mikäli olet aiemmin ollut Lounais-Suomen Puhelin Oy:n, Paimion Puhelin Oy:n
tai Piikkiön Puhelin Oy:n osakkeenomistaja, sinulla tulee olla Lounais-Suomen Puhelin
Oy:n nimellä oleva osakekirja. Mikäli et ole vaihtanut näiden puhelinyhtiöiden yhdistymisen
yhteydessä vanhoja osakirjojasi tai osuustodistuksiasi Lounais-Suomen Puhelin Oy:n osakekirjoiksi, sinulla voi tällöin olla Paimion Puhelin Oy:n vanha osakekirja tai Piikkiön Puhelinosuuskunnan vanha osuustodistus.
Tilanne 2. Liedon Puhelin Oy ei ole antanut osakekirjoja. Mikäli olet ollut sulautumisen hetkellä Liedon Puhelin Oy:n osakkeenomistaja, sinulla ei siten ole osakekirjaa, vaan omistuksesi käy ilmi Lounetin ylläpitämästä osakeluettelosta. Sinulla voi kuitenkin olla hallussa Liedon Puhelin Oy:n edeltäjän Liedon Puhelinosuuskunnan osuustodistus/osuuskirja, joka
pyydetään palauttamaan vaihdon yhteydessä.
Mikäli osakekirja on kadonnut, se tulee kuolettaa käräjäoikeudessa ja esittää kuoletuspäätös
Osuuspankille viimeistään 30.11.2018 (katso kohta 5. ”Kadonnut Osakekirja”).
Huom: Vaikka osakekirja olisi kadonnut, tulee itse osakkeiden vaihtamista koskeva vaatimus
esittää Osuuspankille viimeistään 12.4.2018. Tällaisen vaatimuksen on sisällettävä tieto osakekirjan katoamisesta.
2) ilmoittaa Osuuspankille arvo-osuustilin numero (katso kohta 2. Arvo-osuustilin avaaminen)
3) esittää Osuuspankille henkilöllisyystodistus eli esim. kopio passin kuvasivusta tai poliisin
myöntämästä kuvallisesta henkilökortista
4) esittää Osuuspankille tarvittaessa saantoselvitykset, jotka osoittavat omistusoikeuden osakkeisiin (katso kohta 4. Omistusoikeuden selvittäminen)
5) esittää Osuuspankille tarvittaessa valtakirja osakkeenomistajalta, jonka asiamiehenä tai valtuutettuna toimit.

Seuraavaksi on lisätietoja vaihdon hoitamisesta.
2. Arvo-osuustilin avaaminen
Elisan osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia, mistä syystä osakkeenomistajalla tulee olla osakkeiden
vastaanottamista varten arvo-osuustili. Arvo-osuustili on arvo-osuuksien eli sähköisten arvopapereiden (osakkeiden) arvo-osuuksien säilytystili.
Mikäli osakkeenomistajalla ei ole arvo-osuustiliä, hänen on avattava sellainen pankissa tai muussa
tilinhoitajassa. Pankit ja muut tilinhoitajat veloittavat palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvoosuustilin avaamisesta ja ylläpitämisestä.
3. Yhteisomistuksessa olevat osakkeet
Monet pankit tai tilinhoitajat eivät enää tarjoa yhteisomisteisia arvo-osuustilejä. Jos osakkeet ovat
yhteisomistuksessa (esimerkiksi aviopuolisoilla), ne tulee siirtää lahjoituksella tai kaupalla vain yhdelle omistajalle. Lahjoituksesta tai kaupasta pitää esittää selvitys vaihdon yhteydessä.
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4. Omistusoikeuden selvittäminen
Mikäli osakkeenomistajan omistus ei suoraan käy ilmi osakekirjasta/osuustodistuksesta (joko ensimmäisellä sivulla tai myöhemmällä sivulla siirtomerkintänä) tai osakeluettelosta, on osakkeenomistajan esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestaan (ns. saantoselvitys).
Saantoselvitys voi olla esimerkiksi:
• Kauppakirja ja verotoimistolle esitetty varainsiirtoveroilmoitus tai muu vastaava selvitys, jos osake
on hankittu kaupalla.
• Vahvistettu tai rekisteröity perukirja tai perukirja sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja, jos osake on saatu perintönä.
• Edellisessä kohdassa mainitun selvityksen lisäksi testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja
(tapauksissa, joissa kuolinpäivä on ennen 1.1.1990) sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta,
jos osake on saatu testamentilla.
• Lainvoimainen ositussopimus, jos osake on saatu osituksessa.
• Lahjakirja, jos osake on saatu lahjana.
Mikäli osakkeesta on annettu osakekirja ja se on kadonnut, osakekirja on ensin kuoletettava käräjäoikeudessa (katso kohta 5 ”Kadonnut osakekirja”).
Mikäli osakkeenomistaja ei ole varma omistusoikeudestaan, voi hän tarkistaa omistuksensa sähköpostitse osakekyselyt@elisa.fi.
5. Kadonnut osakekirja
Mikäli osakekirja on kadonnut, se tulee kuolettaa käräjäoikeudessa. Tällaisissa tilanteissa Elisan
osakkeet siirretään osakkeenomistajalle vain, jos hän toimittaa käräjäoikeuden päätöksen kadonneen osakekirjan kuolettamisesta. Kuolettaminen on maksullista ja maksuista vastaa kuolettamisen
hakija. Huom! Suosittelemme käynnistämään kuolettamisprosessin mahdollisimman pian, sillä prosessi kestää useita kuukausia. Vaikka osakekirja olisi kadonnut, tulee itse osakkeiden vaihtamista
koskeva vaatimus esittää Osuuspankille viimeistään 12.4.2018. Tällaisen vaatimuksen on sisällettävä tieto osakekirjan katoamisesta.
Kuolettamishakemuksen liitteeksi tarvitset todistuksen Elisalta. Ole siis yhteydessä Elisaan osakekyselyt@elisa.fi. Mikäli osakekirja ei ole nimissäsi, käräjäoikeus tarvitsee lisäksi saantoselvityksen
(katso kohta 4 ”Omistusoikeuden selvittäminen”).
Käräjäoikeuden ohjeet asiakirjan kuolettamiseksi:
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/hakemusasiat/asiakirjankuolettaminen.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index.html
6. Osakkeiden kirjaaminen osakkeenomistajan arvo-osuustilille
Elisan osakkeet siirretään arvo-osuustileille 1-2 kuukauden kuluessa osakkeiden vaihtamista koskevan vaatimuksen esittämisestä ja yllä kuvattujen toimien täyttämisestä.
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Mikäli yllä mainittuja toimenpiteitä ei ole tehty kymmenen vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä 30.9.2007 lukien, Elisan yhtiökokous voi päättää, että oikeus sulautumisvastikkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Elisan yhtiökokous 12.4.2018 on
päättänyt, että vaihto-oikeus on päättynyt 12.4.2018.
7. Muut maksut ja palkkiot
Osakkeenomistajilta ei veloiteta Elisan osakkeiden kirjaamisesta arvo-osuustilille palkkioita tai muita
maksuja. Arvo-osuustilin hoitajana toimiva taho veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun
arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä.
8. Osakkeiden verotus sulautumisen yhteydessä
Lounetin osakkeiden vaihtamista Elisan osakkeisiin ei katsota osakkeiden luovutukseksi niiden Lounetin osakkeenomistajien verotuksessa Suomessa, jotka ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia.
Sulautumisvastikkeena saatujen vastikeosakkeiden hankintamenoksi luetaan Lounetin osakkeiden
hankintamenoa vastaava määrä, ja omistusaika lasketaan hetkestä, jolloin Lounetin osakkeet on
verosäännösten mukaisesti katsottava hankitun.
Tietoa Elisasta, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sekä Elisan osakkeista on saatavissa Elisan sivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.
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