
Ändringsblankett

Bankens namn  

Bankkontonummer(IBAN)

Minskning av grundandelar då skogsarealen minskar
Jag/vi säger upp de grundandelar som överskrider det stadgeenliga antalet

Återbetalning av tilläggsandelar

används för att teckna nya Metsä1-tilläggsandelar.utbetalas årligen till nedan nämnda konto eller

Andelsräntan

Medlemsnummer

Jag/vi konverterar under innevarande år införtjänade A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Jag/vi konverterar _______ euro A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar vid utgången av innevarande år.

Konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar
Konverteringarna riktas till A-tilläggsandelarna i åldersordning med början från de äldsta.
Konverteringstidpunkten infaller den 1 januari efter att konverteringsanmälan har lämnats.

för utbetalning till nedan nämnda konto eller konverteras till Metsä1-tilläggsandelar.

€

Medlemsuppgifter:

Medlemskapets namn 

Representant för gemensamt ägda  

Personbeteckning

FO-nummer

Tfn (obligatoriskt då kontonumret ändras) 

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770       
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com 

Ovan nämnda belopp är sammanlagda nominella värden av tilläggsandelarna. Då en medlem begär
återbetalning av A-tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar, förlorar medlemmen kapitalbonusens
fondförhöjning av tilläggsandelarna, om begäran om återbetalning lämnas innan bindningsperioden har löpt ut.

____________  € B-tilläggsandelar____________  €   Jag/vi säger upp A-tilläggsandelar

för att återbetalas till nedan angett konto.

Metsä1-tilläggsandelar ____________  €   

Skogsfastigheter som jag äger och deras arealer

 
Växtlig skogsmark, 
ha

Fastighetens namn Fastighetsregisternummer,
i formen xxx-xxx-xxxx-xxxx

Besittningsrätt

Fastighetens lagfart (eller besittningsrätt) ska vara på samma namn som medlemskapet.
Dokumentation över besittningsöverföring behövs som bilaga.

Skogsfastigheter och deras arealer i bilaga

Datum då 
besittningsrätten 
upphör



Ändringsblankett

Tilläggsuppgifter
___________________________________________________________________________________________________________________

Vi sänder aktuell information till våra medlemmar om tjänster och förmåner samt inbjudningar till olika 
tillfällen per textmeddelande eller e-post. Jag tar emot information och inbjudningar 

per e-post  textmeddelande

 

Jag/vi säger upp medlemskapet i Metsäliitto Osuuskunta och ber att mina/våra grundandelar 

och tilläggsandelar i enlighet med andelslagets stadgar betalas till ovan angivet konto.

€
Kopia på åtkomsthandling (köpebrev, testamente, bouppteckning, gåvobrev, avvittringsinstrument eller 
motsvarande, kvitto på överlåtelseskatt) ska bifogas denna anmälan om överföring.

Grund för överföring  Köp Arv Gåva Annat

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen 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.

Grundandelarna/tilläggsandelarna/räntorna överförs enligt följande:

Överföring av medlemsplaceringar

Mottagare av överföring Medlems-
nummer

A-tilläggsandelar 
euro

Räntor 
euro

Metsä1-till-
äggsandelar 
euro

Grund-
andelar 
euro

B-tilläggsandelar
euro

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com

        tfn 010 7770

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

 Metsäliitto Osuusk      unta PB 10, 02020 METSÄ 
FO-nummer 0116300-4    

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

jasenpalvelut@metsagroup.com 
www.metsaforest.com 



Förbindelse

€ Förbindelse

Om en medlem har avlidit och dödsboets delägare inte kan nås, kan en delägare begära att andelarna 
återbetalas till det kontonummer delägaren uppger då delägaren undertecknar denna förbindelse. Förfarandet 
gäller endast belopp på 500 euro eller mindre som ska återbetalas. I fråga om större belopp behöver vi alla 
delägarnas underskrifter på ändringsblanketten samt en kopia på bouppteckningen, där delägarna finns 
förtecknade. Förbindelsen innebär, att undertecknaren gentemot de andra delägarna ansvarar för att beloppet 
har överförts till det kontonummer som delägaren uppger.

Med anledning av att de andelsavgifter och räntor som har registrerats på namnet 
____________________________________________________________________________

medlemsnummer _______________________________  utbetalas till det kontonummer som jag uppger, förbinder 
jag mig i egenskap av nämnda medlemskaps rättsinnehavare att svara för de krav som eventuellt senare 
framställs Metsäliitto Osuuskunta med anledning av åtgärden samt att ersätta de kostnader som eventuellt 
förorsakas Metsäliitto Osuuskunta

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Ort och datum:

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770       
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com 
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