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MENETT
TELYOHJ
JEET TELE
EKARELIA
AN OSAKE
EKIRJOJE
EN VAIHTA
AMISEKSII ELISAN
OSAKK
KEISIIN SU
ULAUTUMIISEN VOIM
MAANTUL
LON JÄLK
KEEN (ns. JÄLKIVAIIHTO)
utunut Elisaan 31.12.20
013 ja Telekkarelian osa
akkeenomisstajista on tullut Elisan
Telekarelia on sulau
nomistajia. Telekarelia
an osakkee
enomistaja
at saavat ku
utakin Tele
ekarelian os
saketta vas
sosakkeen
taan 25 k
kappaletta Elisan uus
sia osakkeita. Sulautu
umisvastikke
eena annetttavat osakkkeet oikeutta
avat yhtälä
äisiin oikeuksiin muide
en Elisan ossakkeiden ka
anssa sulau
utumisen tä
äytäntöönpa
anon rekiste
eröinnistä lukien. Vasstikeosakke
eet ovat kaupankäynnin
n kohteena Helsingin pörssissä
p
tammikuun
014.
alusta 20
elekarelian osakkeet ovat fyysisinä osakekirjo
oina ja Elisa
an osakkee
et (kuten kaiikilla pörssiiin
Koska Te
listatuilla yhtiöillä) arrvo-osuuksiina, sulautu
umisvastikke
een saamin
nen edellyttä
ää Telekare
elian osaksa ohjeita siitä
s
miten osakkeenom
o
miskeenomisstajilta toimenpiteitä ja sen vuoksii annamme seuraavass
tajan tulissi toimia saadakseen vastikeosak
v
kkeet omalle
e arvo-osuu
ustililleen.
sakkeenom
mistajille va
astikeosakk
keiden saa
amiseksi
Menettellyohjeet os
ajalla on Te
elekarelia Oy
y:n osakekirjan sijaan Outokummun Puhelin Oy:n osake
eJos osakkkeenomista
kirja, niin
n sen kanssa toimitaan näiden sam
mojen ohjeid
den mukais
sesti. Mikäli osakkeeno
omistaja ei ole
o
vaihtanutt nimissään
n olevaa Outokummun Puhelin Oyy:n osakekirrjaa Telekarrelian osake
ekirjaksi Ou
utokummu
un Puhelin Oy:n
O
sulaud
duttua Telekkareliaan 20
009, ja osak
kkeenomisttajan omista
amia Outokummun Puhelin Oy
y:n osakekirrjoja on säilytetty osakkeenomista
ajan lukuun Outokumm
mun Puhelin
pyydetään osakkeenom
o
mistajaa ottamaan yhte
eyttä Elisaa
an osakekys
selyt@elisa.fi.
Oy:ssä, p
ekirjojen toim
mittaminen jälkivaihton
na
1. Osake
enomistaja
aa pyydetää
än ilmoittam
maan arvo-osuustilin
nsä numero
o ja toimitta
amaan Tele
eOsakkee
karelian osakekirja
at Danske B
Bankin Joe
ensuun kon
nttoriin tai lähimpään
n Danske Bankin
B
kontto
m
mukaisesti.
Vaihtoon tarvittavat
t
d
dokumenti
t mainitaan
n jäljempän
nä.
toriin alla olevien ohjeiden
elian osakekkirjansa vaih
hdettavaksii siten, että hänellä on
Kun osakkkeenomistaja on tuonut Telekare
osingonm
maksun täsm
mäytyspäivänä Elisan osakkeet tilillään, osakkkeenomista
aja saa tilille
een Elisan
tulevaisu
uudessa ma
ahdollisesti maksamat
m
o
osingot
niiden maksup
päivänä.
osuustilin av
vaaminen
2. Arvo-o
ei ole osake
ekirjoja. Elisa
an osakkee
et annetaan arvo-osuuk
ksina ja täm
män vuoksi osakkeeno
Elisalla e
omistajallla tulee olla
a osakkeide
en vastaano
ottamista va
arten oma arvo-osuustili jossakin pankissa
p
taii
muussa ttilinhoitajassa tai Eurocclear Finlan
ndissa. Arvo
o-osuustili on
o Suomesssa käytettävvä sähköiste
en
arvopape
ereiden säilytystili, josssa säilytetää
än mm. kotimaisia arvo
opapereita, esimerkiksi osakkeita.
Arvo-osu
uustilillä olev
via arvopap
pereita sano
otaan arvo-o
osuuksiksi.
o arvo-osu
uustiliä häne
en on avatta
ava sellaine
en esim. om
massa pankiisMikäli ossakkeenomistajalla ei ole
saan. Pa
ankit ja muut tilinhoitaja
at veloittava
at palveluhin
nnastonsa mukaisen
m
m
maksun
arvo
o-osuustilin
avaamise
esta ja ylläp
pitämisestä.. Euroclear Finland pitä
ää arvo-osu
uusjärjestelm
mään liittyneiden yhtiöiden osakkkeenomista
ajista yhtiökkohtaisia ossakasluetteloita ja tarjoaa arvo-osu
uustilipalvelluita sellaisiille
osakkeen
nomistajille, jotka eivätt halua käytttää tilinhoita
ajien tarjoamia kaupalllisia palvelu
uja. Euroclear
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n perussäily
ytyskuluista,, jotka johtu
uvat arvo-ossuustilien pitämisestä, vastaavat
v
p
pääasiassa
Finlandin
arvo-osuusjärjestelm
mään liittyne
eet yhtiöt ja
a tilinhoitajatt. Osakkeen
nomistajan tulee ilmoitttaa arvoen kirjaamista varten Danske Bankk Oyj:n kontttorille oman arvo-osuu
ustilinsä num
mero.
osuuksie
o
3. Yhteissomistuksesssa olevat osakkeet
ankit tai tilin
nhoitajat eivät enää tarjjoa yhteisom
misteisia arv
vo-osuustile
ejä. Tällöin jos osakkee
et
Monet pa
ovat yhte
eisomistuksessa (esime
erkiksi aviopuolisoilla),, ne voi siirtää lahjoituk
ksella tai kaupalla vain
yhdelle o
omistajalle. Vaihdon
V
yh
hteydessä la
ahjoituksestta tai kaupa
asta pitää essittää selvityys.
ekirjan ja arv
vo-osuustilin numerotie
edon toimitttaminen Da
anske Bank Oyj:lle
4. Osake
osuustilin nu
umerotieto toimitetaan
t
Danske Ba
ankin Joensuun konttorriin (Kauppa
aOsakekirrja ja arvo-o
katu 29, 80100 Joen
nsuu, käynti sisältä kau
uppakeskukksesta, posttin vierestä,, aukioloajat 10 – 16.30
0,
a käteisasiat 10 – 13, jo
onka jälkeen muita asio
oita pääsee
e hoitamaan
n soittamalla
a ovikelloa),
kassa- ja
jossa täyytetään loma
ake ja osakkekirja jätetä
ään pankkiin
n. Muut Dan
nske Bankin
n konttoreid
den osoittee
et
ovat löyd
dettävissä In
nternet sivuilta www.da
anskebank.ffi. Lisätietoja Danske Bankin
B
Sijoituslinjan nu
umerosta 0200 2000.. Osakkeenomistaja vo
oi myös tarkkistaa omassta tilihoitaja
asta onko va
aihto mahdolaa heidän kauttaan
k
valltakirjalla Da
anske Bankkiin.
lista hoita
usoikeuden
n selvittämin
nen
5. Omistu
aan käy ilmi luovutettavista osake
ekirjoista, on
n osakkeenMikäli ossakkeenomistajan omisstus ei suora
omistajan
n esitettävä
ä riittävä ja luotettava selvitys omisstusoikeude
estaan osak
kkeisiin (ns. saantoselv
vitys).
assa on esitetty eräitä esimerkkejä omistusoikeuden oso
oittamiseen
n vaadittava
asta saanSeuraava
toselvitykksestä, kun osaketta ei ole rekiste
eröity luovutttajan nimiin
n:
• Mikäli o
osake on ha
ankittu kaup
palla, tarvita
aan kauppakkirja ja vero
otoimistolle esitetty
e
vara
ainsiirtoveroilmoituss tai muu va
astaava selvitys.
• Mikäli o
osake on sa
aatu perintönä, tarvitaan vahvistetttu tai rekiste
eröity perukkirja tai peru
ukirja sukus
selvityksineen sekä lisä
äksi lainvoim
mainen perinnönjakokirja.
osake on sa
aatu testame
entilla, tarviitaan edellissessä kohda
assa mainittun selvitykssen lisäksi
• Mikäli o
testamen
ntti, sen mahdollinen va
alvontapöyttäkirja (tapa
auksissa, joissa kuolinp
päivä on ennen 1.1.199
90)
sekä selvvitys testam
mentin lainvo
oimaisuude
esta.
• Mikäli o
osake on sa
aatu osituksessa, tarvita
aan lainvoim
mainen osittussopimus.
• Mikäli o
osake on sa
aatu lahjana
a, tarvitaan lahjakirja.
l
• Mikäli o
osake on ka
adonnut, tarrvitaan saan
ntoselvitykse
en lisäksi käräjäoikeud
den päätös osakekirjan
n
kuolettam
misesta.
stusoikeude
estaan, voi hän tarkista
aa omistukssensa Dansske
Mikäli ossakkeenomistaja ei ole varma omis
Bank Oyjj:n Sijoitusliinjan numerrosta 0200 2000 (pvm//mpm) tai Danske
D
Bankin konttorissta.
nnut osakek
kirja
6. Kadon
t
se kuo
olettaa. Kärä
äjäoikeudett kuolettava
at hakemukssesta kadon
nMikäli ossakekirja on kadonnut tulee
neita osa
akekirjoja. Hakemus
H
tehdään hakijjan asuinpa
aikan käräjä
äoikeuteen (lisätietoja
(
o
osoitteesta
www.oike
eus.fi). Tälla
aisissa tilan
nteissa Elisa
an osakkeet jaetaan Te
elekarelian osakkeenomistajalle
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dellinen osa
akkeenomisstaja on sula
autumisen täytäntöönp
t
panon rekistteröintipäivä
ävain, jos hänet tai ed
an osakeluetteloon tai hän
h esittää saantonsa sekä antaa
nä 31.12.2013 ollut merkittynä Telekarelia
Bankille kärräjäoikeude
en päätökse
en kadonnee
en osakekirrjan kuoletta
amisesta.
Danske B
eet osakekirjan kuolettamiseksi
Käräjäoikkeuden ohje
https://oikeus.fi/tuom
mioistuimet//karajaoikeu
udet/fi/indexx/hakemusa
asiat/asiakirrjankuolettaminen.html
https://oikeus.fi/tuom
mioistuimet//karajaoikeu
udet/fi/indexx.html
utetun käyttä
äminen
7. Valtuu
ö toimii Tele
ekarelian ossakkeenomiistajan puolesta, tulee hänen esitttää valtakirja
Mikäli toinen henkilö
nomistajalta
a, jonka asia
amiehenä tai valtuutetttuna hän to
oimii.
osakkeen
en kirjaamin
nen osakkee
enomistajan
n arvo-osuu
ustilille vuon
nna 2014 ja sen jälkeen
n
8. Vastikeosakkeide
2
kevään
n aikana no
oin kuukaud
den välein ja
a
Elisan ossakkeet siirrretään arvo-osuustileille vuoden 2014
tämän jälkeen harve
emmin. Kirja
aaminen ed
dellyttää, etttä asianmuk
kaiset yllä kuvatut
k
toim
met Elisan
den kirjaamiseksi arvo-osuustilille on tehty. Mikäli yllä ma
ainittuja toim
menpiteitä e
ei ole tehty
osakkeid
kymmene
en vuoden kuluessa su
ulautumisen
n täytäntöön
npanon rekisteröimises
stä 31.12.20
013 lukien,
Elisan yh
htiökokous voi
v päättää,, että oikeuss sulautumisvastikkeesseen ja siihe
en perustuvvat oikeudett
on mene
etetty.
m
ja palkkiot sula
autumisen yhteydessä
9. Muut maksut
enomistajilta
a ei veloiteta
a osakkeide
en luovuttam
misesta tai Elisan
E
osakkkeiden kirja
aamisesta
Osakkee
arvo-osuustilille palk
kkioita tai muita
m
maksu
uja. Arvo-osuustilin hoittajana toimiiva pankki veloittaa
v
pallastonsa mu
ukaisen makksun arvo-o
osuustilin tai muun säilyytyksen ava
aamisesta ja
a ylläpitämiveluhinna
sestä.
den verotus sulautumissen yhteyde
essä
10. Vastikeosakkeid
eiden vaihta
amista Elisa
an Vastikeossakkeisiin ei
e katsota ossakkeiden lu
uovutuksek
ksi
Telekarelian osakke
elekarelian osakkeenom
o
mistajien ve
erotuksessa
a Suomessa
a, jotka ovat Suomessa
a yleisesti
niiden Te
verovelvo
ollisia. Sula
autumisvastikkeena saa
atujen Vastikeosakkeid
den hankinttamenoksi lu
uetaan Tele
ekarelian o
osakkeiden
n hankintam
menoa vasta
aava määrä, ja omistussaika lasketaan hetkesttä, jolloin Te
elekarelian
n osakkeet on verosää
ännösten mukaisesti ka
atsottava ha
ankitun.
3
h
hyväksymäs
ssä virallise
essa Elisan ja
j Telekare
elian sulautu
umisesittees
sFinanssivvalvonnan 30.7.2013
sä käsite
ellään enem
mmän niitä olennaisia
o
suomalaisia tulovero- ja
a varainsiirto
overoseuraa
amuksia, jo
oilla
voi olla m
merkitystä Sulautumise
S
en ja Vastike
eosakkeiden kannalta.
net-sivuilta osoitteesta
o
Elisan ossakkeenomistajalle löyttyy kattavassti tietoa yhtiöstä intern
www.elissa.fi/sijoittajiille.
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