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YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN 
 

Raisio Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 26.11.1994. Osakkeenomistajien tuli 
esittää paperinen osakekirjansa ja pyytää osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen ilmoittau-
tumispäivään 25.11.1994 mennessä. Osakkeita, joita ei siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on säi-
lytetty osakkeenomistajien lukuun avatulla yhteisellä arvo-osuustilillä (”Yhteistili”). Yhteistili oli 
tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, kunnes osakkeenomistajat kirjautta-
vat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen. Yhteistilillä on edelleen osakkeita, koska niiden omis-
tajat eivät ole tehneet vaatimusta kirjaamisesta.  

Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajat 
menettävät oikeutensa yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, kun kym-
menen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Ny-
kyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.  

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 mo-
mentin mukaisesti, että oikeus sellaisiin Yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oi-
keuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi vaadittu viimeistään ennen 
varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä asiassa (12.4.2022 klo 14), on menetetty. Siltä osin kuin 
osakekirja on kadonnut, osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus on esitettävä viimeistään edellä 
mainittuna määräaikana ja niitä koskevan jälkivaihtovaatimuksen on tultava täydelliseksi 
30.11.2022 klo 16 mennessä.  

Yhteistilillä on 8.2.2022 yhteensä 588.128 kantaosaketta ja 178.270 vaihto-osaketta, mikä vas-
taa noin 0,5 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja noin 1,6 prosenttia kaikkien osakkeiden 
tuottamista äänistä.* Menettämisseuraamus koskee siten enintään edellä todettua määrää 
osakkeita ja siitä vähennetään osakkeet, joita koskeva kirjaamisvaatimus on pätevästi tehty en-
nen varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä asiassa ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täy-
delliseksi 30.11.2022 klo 16 mennessä. 

Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien me-
nettämisestä, yhteistilillä olevat osakkeet tulevat yhtiölle ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita koskevia osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiö voi siten pitää osakkeet hallus-
saan tai mitätöidä tai luovuttaa ne edelleen osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. 

Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille vaatimuksen tekemisestä Yhteistilillä olevien osakkeiden 
siirtämiseksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille ovat Raisio Oyj:n internetsivuilla (www.rai-
sio.com/sijoittajat/raision-osakkeet/raisio-yhtioiden-vanhat-osakkeet). 

 

Raisiossa, 9. helmikuuta 2022  

Raisio Oyj 

HALLITUS 

 

* Yhteistilillä olevien osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutosta ja se oli 15.3.2022 edel-
leen yhteensä 588.128 kantaosaketta ja 178.270 vaihto-osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosent-
tia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja noin 1,6 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista ää-
nistä. 
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