ALLMÄNNA VILLKOR OCH EMISSIONSVILLKOR FÖR METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS
METSÄ1- OCH METSÄ2-TILLÄGGSANDELAR
Allmänt om tilläggsandelar

är förknippad med Metsä1-tilläggsandelar avviker
till vissa delar, enligt punkt 1.4.2 i dessa villkor.

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas (”Metsäliitto” eller
”Andelslaget”) stadgar kan styrelsen besluta om
att ge andra än grundandelar till medlemmar som
har betalat sina grundandelar till fullt belopp.
Sådana andelar kallas tilläggsandelar. Enligt
Metsäliittos stadgar kan det finnas fyra slag av
tilläggsandelar: A-tilläggsandelar, Btilläggsandelar, Metsä1-tilläggsandelar och
Metsä2-tilläggsandelar. Enligt Metsäliittos stadgar
fattar styrelsen beslut om emission av
tilläggsandelar, grunder för emissionen,
teckningspris, betalning och andra
emissionsvillkor till den del de inte framgår av
Andelslagets gällande stadgar.

Det belopp som återbetalas, betalas till medlem
efter en väntetid som fastställs i lagen om
andelslag och Metsäliittos stadgar och som
beskrivs nedan, med beaktande av det maximala
belopp som årligen kan användas för återbetalning
enligt 16 § i Metsäliittos stadgar. Styrelsen har
dessutom en i Metsäliittos stadgar beskriven rätt
att senarelägga betalningen av återbetalning för
Metsä1- och Metsä-2 tilläggsandelar, om detta
enligt styrelsens omfattande bedömning kunde
äventyra bevarandet av Andelslagets solvens eller
betalningsförmåga på en tillräcklig nivå.
Behandlingen av tilläggsandelar vid ombildning
av sammanslutningsform, likvidation eller
upplösande beskrivs i Metsäliittos stadgar och
lagen om andelslag.

Dessa villkor presenterar huvudsakliga villkor och
emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2tilläggsandelar. Den som överväger att teckna
tilläggsandelar uppmanas att bekanta sig med
dessa villkor, föreskrifterna i lagen om andelslag
samt Metsäliittos stadgar och det
presentationsdokument som presenterar
Metsäliitto och dess tilläggsandelar, vilken finns
att tillgå på Metsäliittos webbplats på adressen
https://www.metsaforest.com/Placeringsalternativ.

Utdelning av överskott till tilläggsandelar
Enligt Metsäliittos stadgar kan Metsäliitto dela ut
ränta eller annan avkastning på tilläggsandelarna.
Metsäliittos fullmäktige beslutar årligen om
andelsräntor och annan utdelning av överskott på
förslag av styrelsen. 1

Tilläggsandelens nominella värde är en (1) euro.
Tilläggsandelens teckningspris ska betalas med en
gång och de rättigheter som är förknippade med
tilläggsandelen uppstår, då tilläggsandelens
teckningspris är betald till sitt fulla belopp till
Metsäliitto.

Ränta på tilläggsandel räknas enligt hur många
dagar av räkenskapsperioden tilläggsandelen har
varit betald. För prestationer som tas in från
virkesaffärer betalas ränta från virkeslikvidens
redovisningsdag. Rätten till kommande
andelsränta, överskottsåterbäring eller annan
avkastning upphör den dag då medlemskapet
upphör. På det tilläggsandelsbelopp som
återbetalas betalas inte heller annan ränta för tiden
mellan medlemskapets avslutande och utbetalning
av återbetalning. Om medlem säger upp av sina
tilläggsandelar utan att avgå som medlem, har de
uppsagda tilläggsandelarna rätt till kommande
andelsränta eller annan avkastning som betalas för
dem ända till utbetalningsdagen för
återbetalningen för det tilläggsandelsbelopp som
ska återbetalas. Om Metsä1-tilläggsandelarna är
föremål för automatisk omvandling till Metsä2tilläggsandelar, enligt första stycket i 6 a § i
Andelslagets stadgar, före återbetalningens
utbetalningsdag, beaktas nämnda automatiska

Bestämmelser som är gemensamma för
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar
Att säga upp tilläggsandelar
Då medlem avgår eller begär minskning av sina
tilläggsandelar, återbetalas av tilläggsandelarna
enligt Metsäliittos stadgar ett belopp som
motsvarar det nominella värdet, om inte annat
föranleds av emissionsvillkoren eller föreskrifter i
kapitel 17 av lagen om andelslag. De nedan
beskrivna villkoren för återbetalning av
fondförhöjningsandelen av den kapitalbonus som

Metsäliitto har betalat ränta på tilläggsandelarna, som fullmäktige årligen har fastställt i april eller maj, ur det överskott som avses i lagen
om andelslag. Metsäliitto har dock ingen skyldighet att betala ränta eller annan utdelning av medel, varför det inte finns garantier för
kommande avkastning. Enligt 6 § i Metsäliittos stadgar kan räntan som utgår för tilläggsandelar avvika från den ränta som utgår för
grundandelar och var olika för olika slag av tilläggsandelar.
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omvandling till Metsä2-tilläggsandelar vid kalkyl
av den avkastning medlemmen erhåller.

ansökan godkänns som medlem, har han eller hon
samma rätt till återbetalning av insatsen för
tilläggsandelar och till överskott som överlåtaren
skulle ha haft. Om förvärvaren inte ansöker om
medlemskap eller om ansökan avslås, har
förvärvaren endast samma rätt som överlåtaren
skulle ha haft vid sin avgång. Om förvärvaren inte
är medlem i Metsäliitto, ska förvärvaren ansöka
om medlemskap inom sex (6) månader efter
förvärvet.

Metsä1-tilläggsandelarna är under vissa villkor
förknippade med rätt att delta i så kallad
blandförhöjning, dvs. nedan noggrannare
beskrivna kapitalbonus.
Återbetalning av tilläggsandelarnas belopp i
vissa situationer

Begränsningar i fråga om överförbarheten av
kapitalbonus som är förknippad med Metsä1tilläggsandelar beskrivs nedan (se punkt 1.4.1 i
dessa villkor).

Medlem har rätt att få återbetalning av det belopp
medlem har betalat för Metsä1- och Metsä2tilläggsandelar då medlem avgår från medlemskap
i Metsäliitto eller genom att skriftligt begära att
antalet tilläggsandelar minskar. Det belopp som
erlagts för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar
återbetalas inom sex (6) månader efter utgången
av den räkenskapsperiod, under vilken
medlemskapet har upphört eller begäran om
minskning har mottagits, om inte lagen om
andelslag, Metsäliittos stadgar eller dessa villkor
förandeleder annat. Uppsägning av tilläggsandelar
kan inte senare återtas.

Omvandlingklausuler som angår Metsä1- och
Metsä2-tilläggsandelar
Metsä1-tilläggsandelarna omvandlas automatiskt
till Metsä2-tilläggsandelar 10 år efter utgången av
det kalenderår, under vilket Metsä1tilläggsandelen som omvandlas har tecknats eller
mottagits, om den är erhållen utan vederlag. Ovan
nämnda omvandlingstidpunkt framskjuts dock 10
år längre fram i tiden från den ursprungliga
omvandlingstidpunkten i situationer som beskrivs
i 6 a § i Metsäliittos stadgar.
Omvandlingstidpunkten flyttas automatiskt för ett
så stort antal Metsä1-tilläggsandelar som en sådan
medlem redan äger, att de till sitt sammanlagda
nominella värde motsvarar det eurobelopp som
ifrågavarande medlem har mottagit av Andelslaget
i virkesförsäljningsinkomst före
omvandlingstidpunkten för respektive
tilläggsandel (avrundat neråt till närmaste hela
euro för varje enskild utbetalning och minskad
med den mervärdesskatt eller motsvarande skatter
som tillämpas samt förskottsinnehållningens
belopp). Om ovan beskrivna
virkesförsäljningslikvid som betalas ut på en gång
överskrider det antal Metsä1-tilläggsandelar som
medlemmen redan äger, flyttar den överskridande
delen inte till någon del omvandlingstidpunkten
för Metsä1-tilläggsandelar.

Enligt 16 § i Metsäliittos stadgar kan man för
återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar
använda högst en tredjedel (1/3) av det
utdelningsbara överskottet enligt den senast
fastställda balansräkningen, vilket kan begränsa
beloppet av ovan nämnda återbetalning.
Metsäliittos styrelse har enligt 6 c § i Andelslagets
stadgar rätt att enligt egen prövning senarelägga
återbetalning av det belopp som betalats för
Metsä1-tilläggsandelar eller Metsä2tilläggsandelar eller deras nominella värde under
Andelslagets verksamhetstid, om återbetalningen
enligt styrelsens omfattande bedömning kunde
äventyra Andelslagets betalningsförmåga eller
bevarande av dess solvens på en tillräcklig nivå.
Styrelsen fastställer mål för Andelslagets
betalningsförmåga och solvens och kan
senarelägga återbetalningen endast tills en
utbetalning av återbetalningarna inte längre
äventyrar bevarande av betalningsförmågan eller
solvens på en tillräcklig nivå.

Omvandlingstidpunkten kan framskjutas flera
gånger för samma tilläggsandel, men
omvandlingstidpunkten kan inte vid en enskild
framskjutning skjutas längre fram än 20 år efter
utgången av det kalenderår, under vilket den
virkesförsäljningsinkomst som ligger som grund
för ifrågavarande framskjutning har mottagits.

På återbetalning av tilläggsandelar tillämpas
dessutom föreskrifterna i lagen om andelslag.
Överföring av tilläggsandelar
En medlem kan i enlighet med 7 § i Metsäliittos
stadgar överföra sin rätt till insatsen för en
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandel på någon annan
genom ett skriftlig meddelande till Metsäliitto.
Om förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller på

Metsä2-tilläggsandelarnas giltighetstid har inte
begränsats.
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A-tilläggsandel kan på ansökan omvandlas till
Metsä1-tilläggsandel så, att sökanden i stället för
de A-tilläggsandelar som är föremål för
omvandling får ett lika stort antal Metsä1tilläggsandelar i förhållande 1:1, varvid en Atilläggsandel omvandlas till en Metsä1tilläggsandel. Ansökan om omvandling ska
lämnas skriftligt på det sätt som ndelslagets
styrelse bestämmer. Omvandlingen riktas till
medlemmens A-tilläggsandelar i åldersordning så,
att medlemmens äldsta A-tilläggsandel omvandlas
först. Omvandlingen av A-tilläggsandel till
Metsä1-tilläggsandel träder i kraft efter utgången
av det kalenderår under vilket Andelslagets
styrelse har mottagit ansökan om omvandling.

1.

Metsä1-tilläggsandelar

1.1 Allmänt om Metsä1-tilläggsandelar
Metsä1-tilläggsandelarnas allmänna rättigheter
beskrivs ovan i dessa villkor under punkten ”
Omvandling av Metsä1- och Metsä2tilläggsandelar”. De rättigheter som är
förknippade med Metsä1-tilläggsandelar uppstår,
då tilläggsandelens teckningspris är betalt till fullo
till Metsäliitto.
De till Metsä1-tilläggsandelarna anknutna rätten
till överskott, de villkor och förutsättningar som
gäller för återbetalning av tilläggsandelar samt
Metsäliittos rätt till inlösning beskrivs ovan.
Metsä1-tilläggsandelarna är dessutom under vissa
villkor förknippade med annan ekonomisk fördel,
dvs. Kapitalbonus, som beskrivs nedan (se punkt
1.4 i dessa villkor).

Om den A-tilläggsandel som omvandlas är
förknippad med kapitalbonus i enlighet med
emissionsvillkoren, kommer den Metsä1tilläggsandel som mottagits genom omvandling att
förknippas med Kapitalbonus i enlighet med punkt
1.4 i dessa villkor så, att Bruksperioden för
Kapitalbonusen motsvarar den kvarvarande
Bruksperioden för den Kapitalbonus som var
förknippad med den A-tilläggsandel som
omvandlades. Den Kapitalbonus som är
förknippad med den Metsä1-tilläggsandel som
erhölls genom omvandling kan användas för
tecknande av Metsä1-tilläggsandelar.

1.2 Rätt att teckna tilläggsandelar
Medlem kan teckna nya Metsä1-tilläggsandelar
för nettobeloppet av virkesförsäljningsinkomst
från Metsäliitto, avrundat nedåt till närmaste hela
euro. Nettobeloppet av virkesförsäljningsinkomst
avser virkesförsäljningsinkomst, från vilken
tillämplig mervärdesskatt eller motsvarande
skatter och avgifter har dragits av jämte
förskottsinnehållningens belopp. Placering i
Metsä1-tilläggsandelar ska meddelas skriftligen
till Metsäliittos tjänsteman senast i samband med
betalning av virkeslikvid. Den andelsränta som
Metsäliitto betalar för grund- och tilläggsandelar
kan avrundad nedåt till närmaste hela euro också
användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar
genom att meddela detta skriftligen på förhand till
Metsäliitto.

Uppsagda A-tilläggsandelar kan inte omvandlas.
Om medlem som har lämnat ansökan om
omvandling senare, före omvandlingen träder i
kraft, säger upp den A-tilläggsandel som är
föremål för omvandling, återtar uppsägningen den
anhängiggjorda ansökan om omvandling för
ifrågavarande A-tilläggsandel.
Inlösningsvillkor som omfattar Metsä1- och
Metsä2-tilläggsandelar

Det maximala antalet Metsä1-tilläggsandelar
begränsas inte i Metsäliittos stadgar. Metsäliittos
fullmäktige har fastställt ett maximalt belopp som
ur Andelslagets utdelningsbara överskott kan
användas till nedan beskrivna fondförhöjning av
Metsä1-tilläggsandelarnas kapitalbonus (se nedan
i dessa villkor, punkt 1.4).

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är
underställda inlösningsvillkor. Metsäliitto har rätt
att lösa in alla eller en del av Metsä1- och/eller
Metsä2-tilläggsandelarna. Inlösning kan rikta sig
antingen till Metsä1- eller Metsä2-tilläggsandelar
eller till båda. Partiell inlösen utförs i proportion
till det slagspecifika ägarskapet i det andelsslag
som är föremål för inlösen. Inlösningspriset är
tilläggsandelens nominella värde. Andelslagets
styrelse beslutar om utnyttjande av
inlösningsrätten.

1.3 Teckningstid samt teckningspris och
betalning av det
Teckningspriset för en Metsä1-tilläggsandel är
dess nominella värde på en (1) euro och
teckningstiden gäller tillsvidare från och med
1.1.2022. Teckningen sker genom att kvittera
Metsä1-tilläggsandelens teckningspris antingen (i)
i samband med virkesaffär mot
virkesförsäljningsinkomst eller (ii) andelsräntans

Noggrannare föreskrifter om inlösningsvillkoren i
Metsäliittos stadgar.
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belopp i samband med betalning av ränta, varvid
teckningen anses ha skett på betalningsdagen för
virkeslikvid eller andelsränta.

utnyttjas då teckningspriset betalas med
virkesförsäljningsinkomst som fyller villkoren för
Kapitalbonus.

1.4 Annan ekonomisk fördel som är
förknippad med Metsä1-tilläggsandelar
(”Kapitalbonus”)

Metsä1-tilläggsandel som tecknas med
Kapitalbonus omfattar inte rätt till ny
Kapitalbonus. Ny teckning av Metsä1tilläggsandel som utförs med ränteintäkter från
Metsä1-tilläggsandelar som betalas med
Kapitalbonus berättigar dock till Kapitalbonus
enligt det ovan framställda.

Med stöd av befullmäktigande givet av
Metsäliittos fullmäktige 22.11.2011, som ändrats
28.4.2021, har Metsäliittos styrelse 10.6.2021
beslutat i enlighet med 6 § i Andelslagets stadgar
om annan ekonomisk fördel i anknytning till
Metsä1-tilläggsandelarna samt om
blandförhöjning.

Omvandling av Metsäliittos A-tilläggsandel till
Metsä1-tilläggsandel ger inte upphov till ny
Kapitalbonus för medlem.

Till varje Metsä1-tilläggsandel som tecknas
1.1.2022 eller därefter, ingår rätt att teckna en ny
Metsä1-tilläggsandel
-

Om den Kapitalbonus som är förknippad med
Metsä1-tilläggsandel inte utnyttjas under
Bruksperioden, förfaller Kapitalbonusen
automatiskt vid utgången av Bruksperioden.

mot virkesförsäljningsinkomst som
utbetalas under de två (2) kalenderår
(”Bruksperiod”),
som följer efter det kalenderår då Metsä1tilläggsandelen har tecknats
(”Förvärvningsperiod”) så,
att av den nya Metsä1-tilläggsandelens
teckningspris betalas en del som
fondförhöjning av Andelslagets
utdelningsbara överskott, till en andel som
årligen fastställs av Andelslagets styrelse,
varvid det resterande beloppet kvitteras
mot virkesförsäljningsinkomst under
Bruksperioden som fyller ovan nämnda
villkor (”Kapitalbonus”).

1.4.1

Kapitalbonus i samband med
överföring och uppsägning av Metsä1tilläggsandelar

Om Metsä1-tilläggsandel som är förknippad med
kapitalbonus överförs till en annan och
förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller
godkänns som medlem på ansökan, har
förvärvaren samma rätt till Kapitalbonus och
utnyttjande av den som överlåtaren skulle ha haft.
Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap
eller om ansökan avslås, förfaller den
Kapitalbonus som är förknippad med Metsä1tilläggsandelen.

Enligt Metsäliittos fullmäktiges beslut 28.4.2021
kan sammanlagt högst 100 000 000 (hundra
miljoner) av Andelslagets överskott överföras som
fondförhöjning till Metsä1-tilläggsandelskapitalet
i Metsä1-tilläggsandelarnas blandförhöjning,
dock med beaktande av det belopp som efter
22.11.2011 har använts för fondförhöjning av
kapitalbonus. Vidare kan Metsä1tilläggsandelarnas fondförhöjningsandel av
blandförhöjningen enligt fullmäktiges beslut
28.4.2021 utgöra högst 25 % av Metsä1tilläggsandelens teckningspris.

Kapitalbonus kan inte överföras till en annan utan
att överföra den Metsä1-tilläggsandel till vilken
den är förknippad.
Uppsägning av Metsä1-tilläggsandel leder till att
den Kapitalbonus som är förknippad med den
förfaller.
1.4.2

Återbetalning av Metsä1-tilläggsandel
som har tecknats med kapitalbonus i
vissa situationer

Om medlem avgår från Andelslaget eller begär
återbetalning av Metsä1-tilläggsandel som har
tecknats med Kapitalbonus innan utgången av den
två (2) år långa bindningsperioden
(”Bindningsperiod”), som följer Bruksperioden,
räknas fondförhöjningen inte medlemmen eller
förvärvaren till godo för det belopp som betalats
för Metsä1-tilläggsandelen vid fastställande av det
belopp som ska återbetalas för Metsä1tilläggsandelen. Till medlem eller förvärvare

Utnyttjande av Kapitalbonus ska meddelas
skriftligt till Metsäliitto senast i samband med
utbetalning av virkeslikvid som sker under
Bruksperioden.
Kapitalbonus kan inte användas för att under
Bruksperioden teckna nya Metsä1-tilläggsandelar
med andelsräntans belopp i samband med
utbetalning av ränta, utan Kapitalbonus kan endast
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återbetalas i sådana fall endast den del av Metsä1tilläggsandelens pris som har kvitterats mot
virkesförsäljningsinkomst.
Fondförhöjningsandelen av tilläggsandelskapitalet
överförs i dylika situationer till fonden för fritt
eget kapital. Nämnda andel som har överförts till
fonden för fritt eget kapital dras av från det belopp
som beaktas vid kalkyl av fondförhöjningsandel
då man räknar ut det belopp som i enlighet med
fullmäktiges beslut står till förfogande av
Andelslagets utdelningsbara överskott för
Kapitalbonusens fondförhöjningsandel (se ovan
punkt 1.4).
1.4.3

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar”.) Metsä2tilläggsandelarnas maximala antal begränsas inte
av Metsäliittos stadgar.
3.

Bestämmelser om A-tilläggsandelar under
övergångsperioden
Metsäliitto avser inte emittera A- och Btilläggsandelar efter 1.1.2022 utöver i nedan
nämnda situationer. Metsäliitto har under perioden
1.1.2012-31.12.2021 haft i bruk ett
kapitalbonussystem som gäller Atilläggsandelsslaget (”Gammal Kapitalbonus”).
För Gammal Kapitalbonus som har införtjänats
före 1.1.2022 kan medlem välja, om medlem
utnyttjar Gammal Kapitalbonus förknippad med
A-tilläggsandelar under Bruksperioderna 2022–
2023 för att teckna A-tilläggsandelar eller Metsä1tilläggsandelar enligt deras normala
användningstid. Om medlem omvandlar Atilläggsandel till Metsä1-tilläggsandel, omvandlas
en eventuell Gammal Kapitalbonus som är
förknippad med ifrågavarande A-tilläggsandel till
Kapitalbonus som avses i dessa villkor under
punkt 1.4, som under den kvarstående
Bruksperioden endast kan användas för att teckna
Metsä1-tilläggsandel.

Andra villkor som gäller Metsä1tilläggsandelar som har tecknats med
kapitalbonus

På Metsä1-tilläggsandelar som har tecknats med
Kapitalbonus tillämpas i övrigt samma villkor som
alla andra Metsä1-tilläggsandelar.
Metsäliittos styrelse fattar beslut om andra
angelägenheter i anslutning till Metsä1tilläggsandelar och Kapitalbonusen och dess
användning (inklusive en eventuell ändring av
beskrivna Bruks- och Bindningsperioder eller
ändring av den procentsats som erläggs som
fondförhöjning vid användning av Kapitalbonus
eller beslut om fondförhöjning).
2.

Annat

Om medlem har omvandlat en A-tilläggsandel
som är tecknad med Gammal Kapitalbonus till
Metsä1-tilläggsandel och medlemmen begär
återbetalning av ifrågavarande tilläggsandel innan
Bindningsperioden för Gammal Kapitalbonus har
löpt ut, återbetalas endast 85 % av
tilläggsandelens nominella värde till medlemmen.

Metsä2-tilläggsandelar

2.1 Allmänt om Metsä2-tilläggsandelar
Metsä2-tilläggsandelarnas allmänna rättigheter
beskrivs ovan i dessa villkor under punkten
”Bestämmelser som är gemensamma för Metsä1och Metsä2-tilläggsandelar”. Metsä2tilläggsandelarnas rätt till överskott, begränsningar
och praxis i anslutning till återbetalning av
tilläggsandelskapital samt Metsäliittos rätt till
inlösning beskrivs ovan.

Till övriga delar tillämpas de emissionsvillkor
som har varit i kraft vid tidpunkten för emissionen
av Gammal Kapitalbonus. Emissionsvillkoren för
A- och B-tilläggsandelar finns tillgängliga på
Metsäliittos webbplats på adressen
https://www.metsaforest.com/Placeringsalternativ.

2.2 Rätt att teckna

Från och med 1.1.2022 riktas införtjäningen av
Kapitalbonus endast till Metsä1-tilläggsandelar
och medlem har för Kapitalbonus som införtjänas
1.1.2022 och därefter endast rätt att teckna
Metsä1-tilläggsandelar.

Metsäliitto har inte för avsikt att erbjuda Metsä2tilläggsandelar för att tecknas separat. Metsä1tilläggsandelarna omvandlas till Metsä2tilläggsandelar efter utgången av en i Metsäliittos
stadgar fastställd tidsperiod (se tilläggsuppgifter i
punkten ”Omvandlingklausuler som angår

Metsäliittos styrelse har godkänt den finska versionen av dessa villkor 10.6.2021.
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