
RAISIO OYJ:N HALLITUKSELLE 

 

   

  

  

  

 

 

 

 
HAKEMUKSET 
 
 SUOSTUMUSHAKEMUS 

  Pyydän, että minulle annetaan suostumus em. kantaosakkeiden hankkimiseen ja ne merkitään 
  nimelleni osakasluetteloon. 
 
 Liitteenä selvitys siitä, että hakija on päätoimisesti maanviljelystä harjoittava henkilö 

   jäljennös viimeisimmästä veroilmoituslomakkeesta 2    
   jäljennös viimeisimmästä verotuspäätöksestä 

   maaseutuelinkeinoasiamiehen todistus 

   muu selvitys _______________________________________________ 
 
  Mikäli suostumusta ei anneta, em. kantaosakkeet muunnetaan vaihto-osakkeiksi ja merkitään 
  nimelleni osakasluetteloon. 

  Mikäli suostumusta ei anneta, pyydän, että em. kantaosakkeet jäävät arvo-osuuksina odotusluettelolle. 

 

  

 MUUNTOHAKEMUS 

  Pyydän, että em. kantaosakkeet muunnetaan vaihto-osakkeiksi ja merkitään nimelleni osakasluetteloon. 
 
 

VALTUUTUS 
 

 MUUNTOVAATIMUKSEN KIRJAAMINEN 
 Mikäli arvo-osuustililleni ei vielä ole kirjattu muuntovaatimukseen liittyvää ohjetta, valtuutan Raisio Oyj:n 
 hakemaan sen kirjaamista muunnettavien osakkeiden osalta ja sitoudun maksamaan kirjaamisesta  
 mahdollisesti perittävän palkkion.  

 

  
  
 

 

  

  

 
TILINHOITAJAN MERKINNÄT                                  

                                                                                 EVENT ID: ____________________________________ 

 Toimimme hakijan omaisuudenhoitajana ja meillä on sopimuksen perusteella oikeus ryhtyä päämiehemme
 puolesta edellä pyydettyihin toimenpiteisiin. 
 Edellä yksilöidylle arvo-osuustilille on kirjattu muuntoa varten lajimuuntokirjaus. 

 

   

  

  

 KÄÄNNÄ ! 
 

 Osakkeenomistajan nimi ja osoite 

 Saantoperuste ja -selvitys 

 Henkilötunnus / Y-tunnus  Kantaosakkeiden määrä 

 Arvo-osuustilin / säilytyksen nro  Tilinhoitaja / omaisuudenhoitaja / asiamies 

 Kauppa / vaihto / lahja       Pakkotäytäntöönpano 

 Perintö / testamentti       Avio-oikeus 

 Muu, mikä? 

 Muut mahdolliset ohjeet ja tiedonannot / Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero 

 Paikka ja päiväys  Allekirjoitus 

  
 Nimen selvennys 

Sähköpostiosoite 

 Allekirjoitus   Paikka ja päiväys 

 Nimen selvennys 

 Puhelinnro  Tilinhoitaja 



  

  
 

 
 

 

 

 

 Yhteystiedot:  Hakemus postitetaan osoitteella: 

 Yhtiön merkinnät 

Puhelin:    (02) 443 2111 
 
Sähköposti:    

osakaspalvelu@raisio.com 

Raisio Oyj 

Osakeasiat 

PL 101 

21201 RAISIO 

 

OTE RAISIO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSESTÄ: 

7 § Kantaosakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan hallituksen suostumus. Suostumus 
 on annettava jos osakkeen saaja on maanviljelystä päätoimisesti harjoittava luonnollinen  
 henkilö. Suostumusta edellytetään myös silloin, kun luovutuksensaajalla jo on hänelle 
 rekisteröityjä kantaosakkeita. 
 
 Suostumusta ei vaadita, jos osake on siirtynyt perinnön, testamentin tai avio-oikeuden 
 nojalla taikka jos osake on hankittu pakkohuutokaupasta tai konkurssipesästä. 
 
  
8 § Mikäli edellä 7 §:ssä tarkoitettua suostumusta ei anneta, hallituksen on muunnettava 
 luovutettu kantaosake vaihto-osakkeeksi. 
 
 Hallituksen on tarvittaessa käsiteltävä kantaosakkeiden muuntamista vaihto-osakkeiksi. 
 Päätetyistä muuntamisista on viivytyksettä tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. 
 
 Osakkeenomistaja ja luovutuksensaaja on velvollinen luovuttamaan osakkeet yhtiölle 
 niiden vaihtamiseksi. 


