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Omistaja- ja omistustiedot 
helposti käytössäsi 

Omistajien perustiedot, omistukset 
ja niissä tapahtuneet muutokset ovat 
aina ajan tasalla. Tiedot päivitetään 
arkipäivittäin. Käyttöliittymä 
ja raportit ovat saatavilla 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Toistuvaistilaus on tehokas 
tapa automatisoida esimerkiksi 
osavuosikatsauksiin tarvittavien 
omistajatietojen tilaukset.  

Palvelu myös muiden kuin 
liikkeeseenlaskijoiden 
saatavilla

Myös muut kuin liikkeeseenlaskijat 
voivat tilata Omistajainfon 
käyttöönsä. Palvelun avulla 
voi tilata suomalaisesta arvo-
osuusjärjestelmässä olevasta 
osakkeiden liikkeeseenlaskijasta 

• 100 suurimman omistajan luet-
telon 

• omistajaluettelon

• ulkomaalaisomistuksen 

Muut kuin liikkeeseenlaskijat saavat 
tietoonsa vain tilausta edeltävän 
arkipäivän tilanteen – historiatietoja 
voi tilata ainoastaan liikkeeseenlaskija 
itse. 

Optioseuranta 
henkilöstöoptioiden 
seurannassa

Optioseuranta on tarkoitettu 
yhtiölle, joka haluaa seurata arvo-
osuusjärjestelmässä liikkeeseen 
laskemiaan henkilöstöoptioiden 
tapahtumia.
Tapahtumaraportointi 
mahdollistaa työsuhdeoptioihin 
liittyvien myyntitapahtumien 
tehokkaan seurannan. Tämä 
auttaa tiedustelemaan optioista 
luopuneilta henkilöiltä toteutuneita 
kauppahintoja, jotta yhtiö voi 
huolehtia ennakonpidätyksistä ja 
työnantajavelvoitteisiin liittyvistä 
maksuista.

Euroclear Finlandin Omistajainfon avulla arvo-osuusjärjestelmässä 
oleva yhtiö voi vaivattomasti tilata raportteja omistajistaan sekä 
näiden omistuksissa tapahtuneista muutoksista.  Omistajainfo kuuluu 
Extranet-tuoteperheeseen.

Monipuolinen 
aineistovalikoima

Tilattavia aineistoja ovat muun 
muassa 

• omistaja-, haltija- ja lajiodotus 
luettelot

• suurimmat omistajat

• osoitetiedot ja -poiminnat

• erilaiset omistajapoiminnat 
  (mm. suoramarkkinointia varten)

• jakaumat omistajan tai omistuksen 
mukaan

• ulkomaalaisomistus

• omistuksen määrässä tapahtuneet 
muutokset

Suoramarkkinointia varten aineistosta 
poistetaan suoramarkkinointikiellon 
antaneiden sekä alaikäisten 
osakkeenomistajien tiedot.

Omistajainfo lyhyesti

• Myös muiden kuin 
liikkeeseenlaskijoiden käyttöön 

• Saatavilla historiatietoja vuodesta 
2000 lähtien

• Useita hyödyllisiä 
omistustietoraportteja

• Suojattu internetyhteys
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Extranet-tuoteperhe 

• Omistajainfo

• Optioseuranta

• Osakeseuranta

• Sisäpiirirekisteri

• Yk-Extranet yhtiökokouksia 
varten

• Osingonmaksutietojen  
ilmoittaminen

• Tuotonmaksuihin liittyvät 
veroraportit


