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Julkiset osakasluettelot

Omistajakysely

• Osakasluettelot ovat maksutta

Arvopaperikeskuksen ylläpitämä
osakasluettelo on aina ajan tasalla.
Osakasluettelot ovat julkisesti
nähtävillä toimipisteessämme olevalla
omistajakyselypäätteellä. Tietoja voi
tarkastella yhtiökohtaisesti maksutta.

Omistajatietoja voi tiedustella nyt myös

tarkasteltavissa Euroclear Finlandin
toimipisteessä osoitteessa Urho
Kekkosen katu 5C, 8. krs Helsinki.
Toimipiste on avoinna arkisin klo 9-16.
• Osakasluettelo tai sen osa
on tilattavissa erikseen
arvopaperikeskuksesta. Palvelu on
maksullinen ja sen yhteydessä on
täytettävä käyttötarkoituslomake.
• Osakeyhtiön osakasluettelo kertoo
edeltävän päivän omistustilanteen.
• Maksullisten osakasluetteloiden
tilaukset ja tiedustelut: is.finland@
eurclear.eu numero 020 770 6539

Omistajakysely puhelimitse
• Yhtiökohtainen palvelu

yksittäisen osakkeenomistajan
yksilöimänsä sijoittajan osakeomistusta

Omistajakyselypäätteen lisäksi
osakasluetteloista voi tilata otteita eri
käyttötarkoituksiin. Osakeyhtiölaki
mahdollistaa osakasluettelon tai sen
osan toimittamisen lainmukaisiin
käyttötarkoituksiin, esimerkiksi
journalistiseen, tutkimus- tai
suoramarkkinointikäyttöön. Tilausta
varten on täytettävä virallinen
käyttötarkoituslomake, jolla tilaaja
sitoutuu käyttöehtoihin. Palvelun hinta
määräytyy osakkaiden lukumäärän
ja tilatun luettelon koon mukaan.
Sijoittajalla on halutessaan mahdollisuus
kieltää osoitetietojensa luovuttaminen
suoramarkkinointikäyttöön.

• Palvelunumero 0600 17006

• Palvelu käytössänne arkisin klo 9-14

Puhelinpalvelussa annetaan tietoja
omistuksesta. Kysyjä voi tiedustella

osakkeenomistajan omistuksen
selvittämiseksi
• Palvelumaksu 2,95 euroa / minuutti
+ paikallispuhelumaksu

puhelimitse.

Kysy lisätietoja
Issuer Services
is.finland@euroclear.eu
+358 20 770 6539
www.euroclear.fi

nimeämässään yhtiössä.
Osakkeenomistajan yksilöintitiedoiksi
riittävät nimi ja osoite tai paikkakunta
tapauksesta riippuen. Palvelu on
maksullinen, ja se on avoinna arkisin
klo 9-14. Palvelua voivat käyttää kaikki
ne, jotka tarvitsevat tietoja tietyn
osakkeenomistajan omistuksista tietyissä
yhtiöissä.
Omistajakyselyn palvelunumero
0600 17006
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