Osakkeenomistajan toimintaohje
Osakkeenomistajan tulee noudattaa seuraavia ohjeita osakekirjojen vaihtamiseksi arvo-osuuksiksi.

Arvo-osuustili ja sen avaaminen
Jotta osakekirjat voidaan vaihtaa sähköisiksi arvo-osuuksiksi, osakkeenomistajalla tulee olla
omalla nimellään avattu arvo-osuustili jossakin suomalaisessa tilinhoitajassa. Jos osakkeenomistaja on yhtiö, tulee arvo-osuustili olla avattu yhtiön nimellä. Myös avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
tarvitsee oman arvo-osuustilin. Toiminimen arvo-osuustili avataan toiminimen taustalla olevan henkilön henkilötunnuksella. Arvo-osuustiliin liitetään pankkitili, jolle jatkossa esimerkiksi osingot maksetaan. Suomalaisina tilinhoitajina toimivat esimerkiksi suomalaiset pankit.
Huomioithan, että osakesäästötiliä ei voi tässä tilanteessa käyttää. Jos sinulla tai yhtiölläsi
ei ole arvo-osuustiliä, sinun tulee avata se jossakin Suomessa toimivassa tilinhoitajassa,
esimerkiksi omassa pankissasi. Tilinhoitajien tarjoamat palvelut ja niistä perittävät palkkiot vaihtelevat tilinhoitajien välillä. Tarkempia tietoja kunkin tilinhoitajan palveluista ja niihin liittyvistä palkkioista saat tilinhoitajilta.
Voit avata arvo-osuustilin myös Evlissä osoitteessa www.evli.com. Saat arvo-osuustilin numeron ja
muut asiakkuuteesi liittyvät tiedot käyttöösi välittömästi asiakkuuden avauksen yhteydessä. Asiakkuuden avaamiseksi Evlissä tarvitset jonkin suomalaisen pankin verkkopankkitunnukset. Asiakkuuden ja arvo-osuustilin avaus Evlissä on maksuton. Erilaisista säilytykseen liittyvistä palveluista Evli
veloittaa kulloinkin voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaiset maksut (min. 3 €/kk). Evlin hinnastoon voit tutustua osoitteessa www.evli.com.
Jos arvo-osuustili avataan yhteisön nimissä, tulee yhteisön puolesta toimivan henkilön esittää ko.
tilinhoitajan edellyttämät asiakirjat tilin avaamiseksi. Jos arvo-osuustilin avauksen hoitaa tulevan
tilinomistajan puolesta joku muu, tulee tilin avauksen hoitavalla henkilöllä olla tarvittava valtuutus
tilin avausta varten. Varmista omalta tilinhoitajaltasi tarkemmat tiedot arvo-osuustilin avaamisen
edellyttämistä asiakirjoista.
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Osakekirja
Osakkeet kirjataan arvo-osuustilille osakekirjaa vastaan. Alla on kuva arvo-osuuksiksi vaihdettavasta osakekirjasta.

Kadonneet osakekirjat
Jos osakekirja on kadonnut, tulee tehdä hakemus käräjäoikeudelle osakekirjan kuolettamisesta.
Hakemuksen liitteenä on toimitettava jäljennös osakekirjasta tai muu luotettava selvitys sen sisällöstä. Lisäksi on esitettävä selvitys osakeomistuksen perusteesta. Kun osakekirjasi on kuoletettu,
arvo-osuudet voidaan kirjata arvo- osuustilillesi käräjäoikeuden pöytäkirjan, jossa on Taksi Helsinki
Oy:n tiedoksisaantimerkintä, perusteella. Lisätietoja osakekirjan kuolettamisesta löytyy www.oikeus.fi > Asiakirjan kuolettaminen.
Jos huomaat osakekirjasi olevan kadonnut, pyydämme ilmoittamaan asiasta Taksi Helsinki Oy:lle
osoitteeseen kadonneetosakkeet@taksihelsinki.fi. Taksi Helsinki Oy tulee erikseen myöhemmin
antamaan sähköpostia laittaneille lisätietoa kuolettamisesta. Huomioithan kuitenkin, että sinun on
itse hoidettava kuolettaminen käräjäoikeudessa.

Osakekirjat on pantattu
Jos osakekirjasi ovat esimerkiksi pantinhaltijan hallussa, tulee osakekirjojen haltijan toimittaa ne
toimintaohjeen mukaan Evlille. Jäljempänä esitettävien omistusoikeuden osoittavien dokumenttien
lisäksi haltijan tulee osoittaa tarvittavat selvitykset osakkeisiin kohdistuvasta oikeudesta ja sen oikeudenhaltijasta.

Omaisuudenhoitajan hoidossa olevat osakkeet
Jos osakkeesi ovat jonkin pankin tai muun omaisuudenhoitajan arvopaperisäilytyksessä, ei arvoosuusjärjestelmään siirtyminen välttämättä aiheuta sinulle toimenpiteitä. Tässä tilanteessa omaisuudenhoitajasi voi huolehtia osakkeiden vaihdosta arvo-osuuksiksi. On kuitenkin hyvä varmistaa,
että omaisuudenhoitajasi huolehtii asiasta ja toimittaa tarvittavat tiedot Evlille ilmoittautumisajan
kuluessa.
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Osakkeiden omistusoikeus
Osakkeiden kirjaamiseksi arvo-osuustilillesi, sinun tulee osoittaa osakkeiden omistusoikeutesi.
Omistusoikeus tulee todentaa jollakin seuraavista tavoista:
1. Nimesi on merkitty Taksi Helsinki Oy:n osakekirjaan osakkeenomistajaksi. Tässä tapauksessa muita omistusoikeiden todentavia asiakirjoja ei tarvita.
2. Taksi Helsinki Oy:n osakkeet on siirretty nimellesi ja Taksi Helsinki Oy on rekisteröinyt siirron osakasluetteloon. Tässä tapauksessa muita omistusoikeuden todentavia asiakirjoja ei
tarvita. Osakasluettelo on nähtävissä Taksi Helsinki Oy:n palvelupisteessä aukioloaikoina
osoitteessa Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki maanantaista 14.11.2022 lähtien.
3. Jos olet saanut Taksi Helsinki Oy:n osakekirjan jollakin alla olevista tavoista omistukseesi,
mutta omistuksen siirtoa ei ole rekisteröity osakasluetteloon, pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen osake@taksihelsinki.fi asian hoitamista varten.
a. Olet ostanut osakkeen.
b. Olet perinyt osakkeen.
c. Olet saanut osakkeen testamentin perusteella.
d. Olet saanut osakkeen osituksessa.
e. Olet saanut osakkeen lahjaksi.

Valtakirjat
Jos osakkeiden vaihtoa arvo-osuuksiksi hoitaa osakkeenomistajan puolesta joku muu, tulee kyseessä olevan henkilön osoittaa toimivaltuus asiassa. Valtakirja tarvitaan esimerkiksi tilanteessa,
jos osakkeenomistaja on alaikäinen tai edunvalvonnassa.
Jos osakkeenomistaja on yhteisö, tulee esittää toimivaltuuden osoittava asiakirja, esimerkiksi jäljennös rekisteriotteesta.

Osakekirjojen vaihto arvo-osuuksiksi
Osakekirjojen vaihtamiseksi arvo-osuuksiksi sinun tulee toimia seuraavasti:
1. Jos sinulla tai yhtiölläsi ei ole arvo-osuustiliä, avaa se jossakin tilinhoitajassa.
2. Täytä tämän ohjeen liitteenä oleva toimeksiantolomake huolellisesti.
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3. Tarkista, että omistusoikeutesi Taksi Helsinki Oy:n osakkeisiin voidaan todeta kohdan ”Osakkeiden omistusoikeus” mukaisesti.
4. Kun kaikki edellä todetut ehdot täyttyvät, voit toimittaa asiakirjat

a. Toimittamalla asiakirjat Taksi Helsinki Oy:n palvelupisteeseen sen aukioloaikoina
osoitteessa Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki maanantaista 14.11.2022 lähtien
kuitenkin viimeistään ilmoittautumisaikana 1.2.-17.2.2022. Ota mukaan
i. täytetty ja allekirjoitettu toimeksiantolomake
ii. osakekirja
iii. kopio allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta: henkilökortti, passi,
1.10.1990 jälkeen myönnetty muovinen ajokortti tai muu virallinen henkilötodistus
iv. kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja, jos osakkeenomistaja on yhteisö.
TAI
b. Postitse kirjattuna tai postivakuutettuna lähetyksenä osoitteeseen Evli Oyj, Operations, PL 1081, 00101 Helsinki. Evli tai Taksi Helsinki Oy ei vastaa postitse lähetettyjen lomakkeiden, osakekirjojen tai muiden asiakirjojen saapumisesta perille. Osakkeenomistaja vastaa itse kirjatun ja postivakuutetun lähetyksen kustannuksista. Toimita postitse
i. täytetty ja allekirjoitettu toimeksiantolomake
ii. osakekirja
iii. kopio allekirjoittajan henkilöllisyystodistuksesta: henkilökortti, passi,
1.10.1990 jälkeen myönnetty muovinen ajokortti tai muu virallinen henkilötodistus
iv. kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja, jos osakkeen-

omistaja on yhteisö.

Omistusten siirto arvo-osuustilille
Huomioithan, että sinulla tai yhtiölläsi tulee olla arvo-osuustili, kun luovutat osakkeet vaihdettaviksi ja että osakkeiden vaihto arvo-osuuksiksi voidaan tehdä vain, kun kaikki tarvittavat asiakirjat
on toimitettu.
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Kun kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot on vastaanotettu, Evli kirjaa arvo-osuudet arvo-osuustilille
välittömästi ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen 1.2.2023 alkaen. Osakekirjoja ei palauteta.
Osakkeiden vaihto arvo-osuuksiksi on osakkeenomistajalle maksuton. Osakkeiden vaihto arvoosuuksiksi voidaan tehdä ainoastaan edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti Evlissä.

Yhteystiedot:
Autamme mielellämme kaikissa osakkeiden vaihtoa koskevissa kysymyksissä. Laitathan kaikki kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen osake@taksihelsinki.fi.
Emme valitettavasti voi opastaa arvo-osuusjärjestelmään liittymiseen liittyvissä asioissa puhelimitse, koska
-

haluamme dokumentoida kirjeenvaihdon selvitettävien asioiden sujuvan ja täsmällisen käsittelyn takia. Tämä myös siksi, että kysymysten selvittelyssä tukeudumme Evlin asiantuntijoiden apuun.

-

mikäli neuvonta suoritettaisi puhelimitse, joutuisimme arvo-osuusjärjestelmään liittymistä
varten rekrytoimaan kokonaan yhden tai kaksi uutta työntekijää, mikä ei taloudellisesti ole
Taksi Helsingin liiketoiminnan kannalta kannattavaa.

Taksi Helsinki Oy
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