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1.

Soveltamisala ja tarkoitus
Tätä päätöstä sovelletaan arvo-osuuksien liikkeeseenlaskuun ja arvopapereiden liittämiseen arvo-osuusjärjestelmään.
Tässä päätöksessä määritellään ne arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaisesti ja muutoin jaotellut arvopapereiden tyypit, jotka voidaan kulloinkin
liittää ja laskea liikkeeseen OM-järjestelmässä ja Infinityssä.

2.

OM-järjestelmässä käsiteltävät arvopaperityypit
OM-järjestelmään voidaan liittää ja laskea liikkeeseen arvo-osuuksia
seuraavasti:
 julkisen osakeyhtiön osakkeet;
 yksityisen osakeyhtiön osakkeet;
 arvo-osuuksina käsiteltäviin osakkeisiin liittyvät merkintäoikeudet;
 arvo-osuuksina käsiteltäviin osakkeisiin kohdistuvat osakeyhtiölain
mukaiset oikeudet;
 joukkovelkakirjalainasta tai siihen rinnastuvasta velallisen sitoumuksesta annetut arvo-osuudet;
 optio- ja vaihtovelkakirjalainasta annetut arvo-osuudet;
 arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain
(348/2017) 5 luvun 3 §:n mukaisesti arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskettavat talletustodistukset (Finnish Depositary Receipt,
FDR), jotka on annettu velallisen sitoumuksesta ja osoittavat osuutta ulkomailla yhteisesti säilytettävään, mutta talletustodistusten haltijoiden lukuun eroteltuun arvopaperimäärään;
 warrantit, jotka oikeuttavat haltijansa saamaan warrantin ehtojen
mukaisen suorituksen arvopapereita tai rahaa;
 sijoitusrahaston rahasto-osuus tai siihen rinnastettava ulkomaisen
yhteissijoitusyrityksen osuus;
 osuuskunnan osuus;
 osuuskunnan lisäosuus;
 osuuskunnan sijoitusosuus;
 osuuskunnan osake;
 arvo-osuuksina käsiteltäviin osuuksiin kohdistuvat osuuskuntalain
mukaiset optio-oikeudet ja
 yksityisen osakeyhtiön liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvo-osuudet.
OM-järjestelmään voidaan liittää liikkeeseenlaskijaa koskevien määräysten estämättä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 luvun 3 §:ssa tarkoitettuja ulkomaisia arvo-osuuksia Euroclear Finlandin ja mainitun lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen
laitoksen välisen sopimuksen perusteella.
OM-järjestelmään voidaan liittää ja laskea liikkeeseen arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 luvun 2 §:n 2
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momentin mukaisia arvopapereita tai niihin kohdistuvia tai perustuvia
oikeuksia edellyttäen, että Euroclear Finlandin toimitusjohtaja tai tämän
valtuuttama on tapauskohtaisesti hyväksynyt tällaisen arvo-osuuden
liikkeeseenlaskun.
3.

Infinityssä käsiteltävät arvopaperityypit
Infinityyn voidaan liittää ja laskea liikkeeseen arvo-osuuksia seuraavasti:
 velkasitoumukset, sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset tai muut niihin rinnastuvasta velallisen sitoumuksesta
annetut arvo-osuudet, jotka erääntyvät pääsääntöisesti viimeistään
vuoden kuluttua niiden liikkeeseenlaskusta, ja joista liikkeeseenlaskijan ei ole laadittava tarjousesitettä;
 joukkovelkakirjalainasta tai siihen rinnastuvasta velallisen sitoumuksesta annetut arvo-osuudet, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
vuoden kuluttua niiden liikkeeseenlaskusta;
 osakeyhtiölaissa tarkoitetusta pääomalainasta annetut arvoosuudet; ja
 yksityisen osakeyhtiön liikkeeseen laskemat vieraan pääoman ehtoiset arvo-osuudet
Infinityyn voidaan liittää liikkeeseenlaskijaa koskevien määräysten estämättä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5
luvun 2 §:ssa tarkoitettuja ulkomaisia arvo-osuuksia Euroclear Finlandin
ja mainitun lain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen laitoksen välisen sopimuksen perusteella.
Euromääräisten ja euroalueeseen kuuluvien kansallisten rahayksikköjen
määräisten arvo-osuuksien lisäksi Infinityssä voidaan liittää ja laskea
liikkeeseen muun valuutan tai valuuttayksikön määräinen, joukkovelkakirjalainasta tai siihen rinnastuvasta velallisen sitoumuksesta annettu
arvo-osuus, jos arvo-osuudesta suoritettavat maksut voidaan toteuttaa
Euroclear Finlandin itsesääntelyn mukaisesti Infinityn avulla tai jos arvo-osuuden ehdoissa määrätään riittävästi muusta maksumenettelystä.

4.

Liikkeeseenlaskutilien pitäminen
Edellä lueteltuihin arvopaperityyppeihin kuuluvan arvo-osuuslajin liikkeeseenlaskutili on pidettävä OM-järjestelmässä tai Infinityssä sen mukaan, kummassa järjestelmässä laji on laskettu liikkeeseen.
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