
Muutoslomake

Perusosuuksien vähentäminen metsäpinta-alan vähentyessä

Irtisanon/mme velvoitteen ylittävät perusosuudet 

käytetään uusien Metsä1-lisäosuuksien merkintään.maksetaan vuosittain alla ilmoitetulle tilille tai 

Osuuskorko

Jäsentiedot:

Jäsenyyden nimi

Yhteisomistuksen edustaja

Henkilötunnus

Y-tunnus

Puh. (pakollinen tilinumeromuutoksissa) 

Jäsennumero

Muunnan/mme ____________ ______  € Metsä1-lisäosuuksiksi kuluvan vuoden lopuksi.

Muunnan/mme kaikki kuluvan vuoden vaihteeseen kertyneet A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi.

A-lisäosuuksien muunto Metsä1-lisäosuuksiksi
Muunnot kohdistuvat A-lisäosuuksiin ikäjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Muuntoajankohta on muunto-
ilmoitusta seuraava tammikuun 1. päivä.

€

Metsäliitto Osuuskunta PL 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        puh. 010 7770 
Y-tunnus 0116300-4 www.metsaforest.com 

Pankkitilinumero (IBAN)

Pankin nimi

Yllä ilmoitetut määrät ovat palautettavien osuuksien yhteenlaskettuja nimellisarvoja. Pyytäessään
A-lisäosuuksien tai Metsä1-lisäosuuksien palautusta jäsen menettää pääomabonuksella merkitsemänsä
lisäosuuden rahastokorotuksen, mikäli hän pyytää palautusta ennen sitouttamisjakson päättymistä.

maksettavaksi alla ilmoitetulle tilille tai muunnetaan Metsä1-lisäosuuksiksi.

Lisäosuuksien palautus

A-lisäosuudet ____________  € B-lisäosuudet ____________  €   Irtisanon/mme Metsä1-lisäosuudet ____________  €   

palautettavaksi alla ilmoitetulle tilille.

Omistamani metsätilat ja niiden pinta-alat

 
Kasvullinen
metsämaa, ha

Tilan nimi

Metsätilat ja niiden pinta-alat liitteenä

Kiinteistörekisteritunnus,
muodossa xxx-xxx-xxxx-xxxx

Hallintaoikeus

Tilan lainhuudon (tai hallintaoikeuden) pitää olla samalla nimellä kuin jäsenyys. 
Hallintaoikeudesta tarvitaan liitteeksi dokumentti.

Hallinta-
oikeuden 
päättymispvm



 

 

Muutoslomake

Lähetämme jäsenillemme ajankohtaistietoa palveluista ja eduista sekä tapahtumakutsuja
tekstiviestinä tai sähköpostitse. Minulle saa  lähettää tietoa ja kutsuja  

sähköpostilla  tekstiviestillä

Irtisanon/mme jäsenyyden Metsäliitto Osuuskunnassa ja pyydän/mme palauttamaan 
perusosuus-/lisäosuusmaksumme osuuskunnan sääntöjen mukaisesti ylempänä ilmoitetulle tilille.

€
Kopio saantokirjasta (kauppakirja ja varainsiirtoveron maksukuitti, testamentti, perukirja, perinnönjakokirja, 
lahjakirja, osituskirja tai vastaava) on liitettävä tähän siirtoilmoitukseen.

Saannon peruste Kauppa Perintö  Lahja  Muu  

Lisätiedot

        puh. 010 7770 

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Metsäliitto Osuuskunta PL 10, 02020 METSÄ 
Y-tunnus 0116300-4

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

jasenpalvelut@metsagroup.com 
www.metsaforest.com 
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Tehdessään osuussijoituksen Metsäliitto Osuuskuntaan, jäsen vahvistaa tutustuneensa Metsäliitto Osuuskunnan
sääntöihin, Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan, lisäosuuksien
yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja
liikkeeseenlaskuehtoihin ja hyväksyy ne. Lisätietoa sekä edellä mainitut dokumentit löytyvät osoitteesta
metsaforest.com/sijoitusvaihtoehdot.

Perusosuudet/lisäosuudet/korot siirretään seuraavasti:

Jäsensijoitusten siirto

Siirron saaja Jäsennumero A-lisäosuudet
euroa

Korot 
euroa

Metsä1-
lisäosuudet 
euroa

Perus-
osuudet
euroa

B-lisäosuudet
euroa



Sitoumus

€ Sitoumus

Jos jäsen on kuollut, eivätkä pesän osakkaat ole tavoitettavissa, yksi pesän osakas voi pyytää osuuksien 
palauttamista ilmoittamalleen pankkitilille täyttämällä tämän ao. sitoumuksen. Tämä koskee vain 500 euron 
ja sitä pienempiä  palautettavia summia. Suurempien summien ollessa kyseessä tarvitsemme kaikkien 
osakkaiden allekirjoituksen muutoslomakkeelle sekä kopion perukirjasta, jossa osakkaat on lueteltu. Sitoumus 
tarkoittaa sitä, että tilimuutoksen allekirjoittaja on vastuussa pesän muille osakkaille rahojen nostamisesta 
ilmoittamalleen tilille.

Sen johdosta, että nimelle____________________________________________________________________________

jäsennumero _______________________________ rekisteröidyt osuusmaksut ja korot palautetaan ilmoittamalleni 

tilille, sitoudun yllämainitun jäsenen oikeudenomistajana vastaamaan niistä vaatimuksista, jotka 
Metsäliitto Osuuskunnalle toimenpiteen johdosta myöhemmin mahdollisesti esitetään, sekä korvaamaan 
Metsäliitto Osuuskunnalle mahdollisesti aiheutuneet kustannukset.

Allekirjoitus: 

Nimenselvennys: 

Aika ja paikka:
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