
Konverteringsblankett

Tilläggsuppgifter

Andelsräntan

Används för att teckna nya Metsä1-tilläggsandelar.

Om du inte väljer att använda andelsräntorna för att teckna Metsä1-tilläggsandelar, betalas andelsräntorna

årligen ut på ditt bankkonto.

Kundens uppgifter:

Medlemskapets namn

Telefonnummer

Medlemsnummer

Konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Konverteringen riktas till A-tilläggsandelarna i åldersordning börjande från de äldsta. 

Konverteringsögonblicket är den 1 januari som följer efter konverteringsanmälan.

Jag/vi konverterar ____________ _____________ _______ € till Metsä1-tilläggsandelar vid utgången av innevarande år. 

Jag/vi konverterar alla A-tilläggsandelar som har införtjänats vid nästa årsskifte till Metsä1-tilläggsandelar. 

€

                 

För gemensamt ägda medlemskap ska alla delägare underteckna denna blankett eller ge en fullmakt till en av 
delägarna. För dödsbon behöver vi dessutom en delägarförteckning över dödsboet (bouppteckning eller annat 
motsvarande dokument).

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hon har bekantat sig med 
Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess 
tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor 
för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns 
på adressen metsaforest.com/Placeringsalternativ. 

Blanketten ska vara ifylld hos oss senast 31.12.2021 för att din begäran om konvertering av A-tilläggsandelar 
till Metsä1-tilläggsandelar ska verkställas 1.1.2022. Konverteringen kan utföras också senare och 
konverteringstidpunkten är då den 1 januari av det år som följer efter konverteringsbegäran.
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Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:
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Fullmakt

Fullmaktsgivarens namn  

Fullmaktsgivare

Den befullmäktigades namn  

Befullmäktigad

 
 

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Ort och datum Underskrift

Alla delägares underskrifter
 

Med denna fullmakt ges fullmakt att utföra de åtgärder som uppges på baksidan av denna 
blankett. För dödsbon, äkta makar och sammanslutningar behövs alla delägares underskrift på 
blanketten eller fullmakt. Om det är fråga om dödsbo, behöver vi dessutom kopia på t.ex. 
bouppteckning.
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