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VIKTIG INFORMATION 

Detta presentationsdokument har publicerats 30.6.2021.1 

Detta dokument är uppställt i syfte att ge basinformation om andelslaget Metsäliitto Osuuskunta och dess 
tilläggsandelar. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dokumentet, så att du som placerare kan göra 
grundade placeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med placeringen. 

Metsäliitto Osuuskunta (FO-nummer 0116300-4) är ett andelslag, grundat i Finland, på vilket Finlands lag 
tillämpas. Metsäliitto Osuuskuntas hemort är Helsingfors och dess registrerade adress är Norrskensparken 2, 
02100 Esbo. 

Metsäliitto Osuuskuntas tilläggsandelar är inte värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen 
(746/2012) och emissionen av dem förutsätter inte ett prospekt eller basinformationsdokument som godkänts 
enligt värdepappersmarknadslagen. 

Detta dokument är inte ett prospekt eller basinformationsdokument som avses i värdepappersmarknadslagen 
eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och detta dokument har inte godkänts av 
Finansinspektionen eller någon annan myndighet. 

 

 
1 Detta svenska dokument är en översättning av det ursprungliga presentationsdokumentet.  
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1. METSÄLIITTOS ANDELSSLAG OCH PLACERING I TILLÄGGSANDELAR I 
KORTHET 

Vad är Metsäliitto Osuuskunta? 

Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta (nedan även ”Metsäliitto” eller ”Andelslaget”) är skogsindustrikoncernen 
Metsä Groups moderbolag och Andelslaget ägs av cirka 100 000 ägarmedlemmar. Metsäliittos syfte är att 
verka för att stödja medlemmarnas skogsbruk och för att ordna marknadsföringen av det virke som 
medlemmarna producerat på ett ekonomiskt och tekniskt effektivt sätt genom att eftersträva vinst och med 
iakttagande av principen om hållbar utveckling. Metsäliittos mål är att förbättra skogsbrukets lönsamhet och 
stabila utveckling för sina medlemmar genom att tillhandahålla konkurrenskraftig, effektiv och omfattande 
service för sina ägarmedlemmar. Metsäliitto och Metsä Group marknadsför och förädlar i huvudsak virke som 
har anskaffats från ägarnas skogar och belönar särskilt de ägarmedlemmar som förbinder sig vid verksamheten 
på lång sikt. 

Metsä Group består av Metsäliitto Osuuskunta, Andelslagets affärsverksamhetsområden Metsä Forest och 
Metsä Wood samt Metsäliittos dotterbolag Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oyj och Metsä Tissue Oyj. 
Koncernens affärsverksamhetsområden och bolag presenteras närmare under punkten ”3. Uppgifter om Metsä 
Group och Metsäliitto Osuuskunta”.  

Metsäliittos ägarmedlemmar äger ungefär hälften av privatskogarna i Finland. Andelslagsstrukturen och 
ägarmedlemmarnas skogar bildar en stabil grund för utveckling av lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet 
samt för tryggande av virkesförsörjningen till Metsä Groups produktionsanläggningar. 

Metsäliittos mål är att i enlighet med Metsäliittos grunduppgift belöna och binda speciellt sådana 
ägarmedlemmar som bundit sig vid Metsäliittos verksamhet och som bedriver aktiv virkeshandel. Andelslagets 
mål är att betala ränta på medlemmarnas grund- och tilläggsandelar enligt de räntesatser som fullmäktige 
årligen fastställer samt att dela ut vinst på ett sådant sätt, att fördelningen utgår från den mängd industriellt 
gagnvirke som Metsäliitto har mottagit av medlemmen. 

Varför erbjuds medlemmarna en möjlighet att placera i Andelslaget och till vad används 
andelskapitalet? 

Placeringar i Metsäliittos andelskapital stöder Andelslagets solvens och betalningsförmåga. Andelskapitalet 
stärker Metsäliittos och därmed också Metsä Groups verksamhetsförutsättningar. 

I takt med affärsverksamhetens avkastning, strävar Metsäliitto till att erbjuda medlemstjänster men också till 
att årligen betala en konkurrenskraftig ränta och/eller annan avkastning ur överskottet till medlemmarna. 

Hur kan man placera i Metsäliitto Osuuskunta? 

Andelslagets medlemmar har möjligheten att placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor som de får 
från Metsäliitto i Metsäliittos tilläggsandelar. Medlemmarna kan placera i Metsäliittos tilläggsandelar efter att 
medlemmens stadgeenliga grundandelar är betalda. Dessutom kan medlemmarna öka sitt innehav av 
tilläggsandelar genom att ta emot Metsäliittos tilläggsandelar i en eventuell vinstutdelning som grundar sig på 
mottagen virkesvolym. 

Medlemmarna kan göra tilläggsandelsplaceringar i Metsäliittos A- och B-tilläggsandelar fram till den 
31.12.2021. Från och med den 1.1.2022 kan medlemmarna endast göra tilläggsandelsplaceringar i Metsä1-
tilläggsandelar. Ett undantag till det ovan nämnda gäller kapitalbonus som har införtjänats före 2022, vilken 
under vissa förutsättningar under åren 2022–2023 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar under 
kapitalbonusens Bruksperiod (definieras nedan), vilket närmare beskrivs nedan i detta avsnitt under 
underrubriken ”Nyttjande av kapitalbonus för att teckna tilläggsandelar”. 

Den som överväger att placera, ska beakta att placeringar i grund- och tilläggsandelar är placeringar i det egna 
kapitalet. Sådana placeringar innehåller en risk för att förlora det placerade kapitalet. Dessutom kan 
avkastningen på grund- och tilläggsandelar variera över tiden eller så kan avkastning nödvändigtvis inte alls 



5 
 

betalas . I samband med uppsägning av andelar omfattas återbetalningen av grund- eller tilläggsandelarnas 
belopp eller nominella värde av begränsningar enligt lagen om andelslag och Metsäliittos stadgar. Noggrannare 
information om de risker som är förknippade med placeringarna finns under punkten ”2. Riskfaktorer”. 

Grundandelar 

Medlemmarna är enligt Metsäliittos stadgar skyldiga att placera i grundandelar i Andelslaget. Det nominella 
värdet för en grundandel är en (1) euro och medlemmens antal grundandelar fastställs utgående från areal och 
läge på den skogsegendom som medlemmen äger. Medlemmarna har rätt till återbetalning av den belopp som 
erlagts för grundandelarna då medlemskapet i Metsäliitto upphör. Mera detaljerad information om 
grundandelarna och återbetalning av deras belopp ges i detta presentationsdokument under punkten ”4. Central 
information om medlemskap och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper 
som är förknippade med dem”. 

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 

En medlem som har betalat sina grundandelarna till sitt fulla belopp, har enligt Metsäliittos stadgar från och 
med 1.1.2022 rätt att teckna Metsä1-tilläggsandelar enligt de villkor som fastställs i Andelslagets stadgar och 
preciseras av styrelsen. En medlem kan placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor som medlemmen 
har fått från Metsäliitto i Metsä1-tilläggsandelar. Metsä1-tilläggsandelens teckningspris och nominella värde 
är en (1) euro. Dessutom kan medlemmarna få Metsä1-tilläggsandelar som en del av Metsäliittos eventuella 
vinstutdelning, vilket beskrivs noggrannare nedan under denna rubrik i underrubriken ”Mottagande av Metsä1-
tilläggsandelar som en del av Metsäliittos eventuella vinstutdelning”. 

Målet är att betala den högsta räntan på Metsä1-tilläggsandelarna av alla tilläggsandelsslag. Metsäliittos 
fullmäktige fattar årligen på styrelsens förslag beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning. Andelslaget 
får nödvändigtvis inte alltid ett sådant överskott som kunde utdelas eller som beslutas utdelas till medlemmarna 
eller andelarna. 

Metsä1-tilläggsandelens giltighetstid är tio (10) år, räknat från utgången av tecknings- eller mottagningsåret, 
om dess giltighetstid inte förlängs med virkesaffärer med Metsäliitto. Mera detaljerad information om 
förlängning av giltighetstiden ges nedan i detta presentationsdokument under punkten ”4. Central information 
om medlemskap och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är 
förknippade med dem – Tilläggsandelar – Metsä1-tilläggsandelar”. 

Efter giltighetstiden omvandlas Metsä1-tilläggsandelarna automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar, vars 
giltighetstid inte är begränsad. Placeringar kan inte göras separat i Metsä2-tilläggsandelar. Metsä2-
tilläggsandelens nominella värde är en (1) euro.  

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är sex (6) månader efter utgången av den 
räkenskapsperiod, under vilken medlemmens medlemskap upphört eller Metsäliitto har mottagit ägarens 
skriftliga begäran om minskning av antalet tilläggsandelar. Uppsägningen av Metsä1- och Metsä2-
tilläggsandelar kan inte återtas efter att medlemmen har gett ett meddelande om uppsägning. Styrelsen har en 
i Metsäliittos stadgar föreskriven rätt att framskjuta återbetalningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar, 
om återbetalningen äventyrar bevarandet av Andelslagets solvens eller betalningsförmåga på en tillräcklig nivå. 
Dessutom har det maximala årliga beloppet av återbetalning för grund- och tilläggsandelar begränsats i 
Andelslagets stadgar. Mera detaljerad information om Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och  återbetalning 
av erlagt kapital för dem ges nedan i detta presentationsdokument under punkten ”4. Central information om 
medlemskap och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade 
med dem”. 

Det maximala antalet Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar begränsas inte av Andelslagets stadgar, men 
Metsäliitto har rätt att inlösa alla Metsä1- och/eller Metsä2-tilläggsandelar eller en del av dem. Genom att 
utnyttja sin rätt till inlösen kan Metsäliitto vid behov förvalta mängden tilläggsandelskapital. Mera detaljerad 
information om inlösningsvillkoret ges nedan under punkten ”4. Central information om medlemskap och 
andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade med dem – 
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarnas inlösningsvillkor”. 
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A- och B-tilläggsandelar 

Metsäliittos A- och B-tilläggsandelar som redan sedan tidigare har varit tillgängliga för teckning, kan tecknas 
i enlighet med emissionsvillkoren för dessa tilläggsandelsslag fram till 31.12.2021. Nya A- och B-
tilläggsandelar kan inte längre tecknas från och med den 1.1.2022, med undantag för medlemmarnas rätt att 
teckna A-tilläggsandelar med kapitalbonus som har införtjänats före 2022, vilken under vissa förutsättningar 
under åren 2022–2023 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar under kapitalbonusens Bruksperiod 
(definieras nedan). De A-och B-tilläggsandelar som medlemmarna äger bevaras med oförändrade villkor.  

Det belopp som har betalats för A-tilläggsandelar återbetalas till andelarnas ägare eller den som rättigheterna 
har överförts till inom sex (6) månader, och för B-tilläggsandelar inom aderton (18) månader efter utgången av 
den räkenskapsperiod, under vilken medlemmens medlemskap upphört eller Metsäliitto har mottagit ägarens 
skriftliga begäran om minskning av antalet tilläggsandelar. Mera detaljerad information om A- och B-
tilläggsandelar och återbetalning av erlagt kapital för dem ges i detta presentationsdokument under punkten ”4. 
Central information om medlemskap och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och 
egenskaper som är förknippade med dem”. 

Om en medlem så önskar, kan medlemmen utan kostnad omvandla sina A-tilläggsandelar till ett lika stort antal 
Metsä1-tilläggsandelar i förhållandet 1:1. Omvandling av A-tilläggsandelar i medlemmens ägo till Metsä1-
tilläggsandelar förutsätter inte att medlemmen gör en virkesaffär. Omvandlingen riktas till medlemmens A-
tilläggsandelar i åldersordning så, att medlemmens äldsta A-tilläggsandelen omvandlas först. Mera detaljerad 
information om omvandling av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar ges i detta presentationsdokument 
under punkten ”4. Central information om medlemskap och andelar – Tilläggsandelar – A-tilläggsandelar”. 

Om medlem omvandlar en A-tilläggsandel till en Metsä1-tilläggsandel, kan en eventuell kapitalbonus som är 
förknippad med ifrågavarande A-tilläggsandel efter omvandlingen under sin kvarvarande Bruksperiod 
(definieras nedan) endast användas för att teckna en Metsä1-tilläggsandel. Kapitalbonus beskrivs mera 
detaljerat nedan i detta avsnitt under underrubriken ”Nyttjande av kapitalbonus för att teckna tilläggsandelar”. 

Anvisningar för omvandling av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar finns i slutet av detta avsnitt under 
underrubriken ”Hur kan jag omvandla A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar?”. 

Andra sätt att dra nytta av tilläggsandelar 

Nyttjande av kapitalbonus för att teckna tilläggsandelar 

Genom att placera virkesförsäljningsinkomster eller andelsräntor från Metsäliitto i A-tilläggsandelar fram till 
den 31.12.2021 eller Metsä1-tilläggsandelar från och med den 1.1.2022, kan en medlem införtjäna kapitalbonus 
så, att en kapitalbonus förknippas med varje tecknad tilläggsandel. Kapitalbonus innebär en rätt att under de 
två (2) kalenderår (”Bruksperiod”) som följer efter att en tilläggsandel har tecknats, använda 
virkesförsäljningsinkomster till att teckna en ny tilläggsandel så, att den som tecknar tilläggsandelen betalar 
minst 75 % eller en större andel som fastställts av styrelsen (85 % vid datumet fördetta presentationsdokument) 
genom att kvittera den mot en virkesförsäljningsfordran som betalas ut under Bruksperioden. Det återstående 
beloppet av tilläggsandelens teckningspris betalas av Metsäliitto genom fondförhöjning. 

Metsäliittos styrelse fastställer fondförhöjningens andel för varje kalenderår, som bildar kapitalbonusens 
förvärvningsperiod. Styrelsen har fastställt fondförhöjningsandelen till 15 % för Bruksperioden 2022–2023 för 
den kapitalbonus som införtjänas på basen av tilläggsandelar som tecknas under kalenderåret 2021. 

Införtjänad kapitalbonus kan från och med den 1.1.2022 endast användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar. 
Ett undantag till detta utgörs av kapitalbonus som har införtjänats under antingen 2020 eller 2021, vilka 
medlemmen under Bruksperioden 2022–2023 enligt eget val kan använda för att teckna antingen A-
tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar enligt deras normala bruksperiod, såvitt medlemmen har kvar A-
tilläggsandelar och de är förknippade med kapitalbonus. Om medlemmen omvandlar en A-tilläggsandel till en 
Metsä1-tilläggsandel, kan en eventuell kapitalbonus som är förknippad med ifrågavarande A-tilläggsandel 
under kvarvarande Bruksperiod endast användas för att teckna en Metsä1-tilläggsandel. 
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Mera detaljerad beskrivning av kapitalbonus ges nedan under punkten ”4. Central information om medlemskap 
och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade med dem –
Kapitalbonus”. 

Mottagande av Metsä1-tilläggsandelar som en del av Metsäliittos eventuella vinstutdelning 

Avsikten är, att en del av Metsäliittos årliga vinstutdelning ska från och med 1.1.2022 riktas till medlemmar 
som bedrivit aktiv virkeshandel genom att dela ut överskottsåterbäring i form av Metsä1-tilläggsandelar i 
proportion till den virkesvolym som har mottagits av medlemmarna. Utgångspunkten för utdelningsgrunden är 
den volym industriellt gagnvirke som Metsäliitto har mottagit av medlemmen under betraktelseperioden på 
fyra föregående år. Endast mottagning av industriellt gagnvirke under gällande medlemskap i Andelslaget 
beaktas då överskottsåterbäringen fastställs. Enligt Metsäliittos stadgar kan styrelsen fastställa 
betraktelseperiodens längd till 2–6 kalenderår. 

Den överskottsåterbäring som tillfaller medlemmen i form av Metsä1-tilläggsandelar innehålls dock enligt 
Metsäliittos stadgar för betalning av grundandelar på motsvarande sätt som räntor och överskottsåterbäring 
tills grundandelarna är betalda till sitt fulla belopp. Därefter kan medlemmen få Metsä1-tilläggsandelar som 
överskottsåterbäring på det sätt som beskrivs i föregående stycke.  

Mer information om vinstutdelning på basen av virkeshandel anges nedan i detta presentationsdokument under 
punkt ”4. Central information om medlemskap och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter 
och egenskaper som är förknippade med dem – Grund- och tilläggsandelarnas avkastning” samt ”4. Central 
information om medlemskap och andelar – Metsäliittos vinstutdelning och vinstutdelningspolitik”. 

Hur kan jag placera i tilläggsandelar? 

Teckningspriset för en andel är dess nominella värde, en (1) euro. Placeringar i tilläggsandelar förorsakar inga 
teckningskostnader. 

En medlem kan från och med 1.1.2022 i samband med en virkesaffär göra en placering i Metsä1-tilläggsandelar 
till virkesförsäljningsinkomstens nettobelopp avrundat neråt till närmaste hela euro. På motsvarande sätt kan 
placeringen fram till 31.12.2021 göras i A-tilläggsandelar. Medlemmen kan meddela om placering av hela eller 
en del av virkesförsäljningsinkomsten i tilläggsandelar. Metsäliittos tjänsteman ska informeras om placeringen 
senast i samband med utbetalningen av virkeslikviden. 

En medlem kan också teckna Metsä1-tilläggsandelar med det belopp som Metsäliitto betalar till medlemmen i 
andelsränta (avrundat neråt till närmaste hela euro) genom att välja räntans användningssätt i Metsäverkko 
eller genom att meddela detta till Metsäliittos kundtjänst på medlemskapets ändringsblankett. 

Dessutom kan medlem erhålla Metsä1-tilläggsandelar som en del av Metsäliittos vinstutdelning som grundar 
sig på mottagning av industriellt gagnvirke, men detta förutsätter inga åtgärder av medlemmen. 

Hur kan jag omvandla A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar? 

Medlem kan på ansökan omvandla alla eller en del av sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. 
Medlemmarna kan meddela antalet tilläggsandelar som omvandlas till Metsä1-tilläggsandelar med hjälp av 
omvandlingsverktyget i Metsäverkko eller på medlemskapets ändringsblankett genom att leverera den till 
Metsäliittos kundtjänst. Medlem kan lämna ansökan om omvandling vid valbar tidpunkt, men omvandlingen 
sker alltid den 1 januari efter det året som ansökan om omvandling har mottagits. Ansökan om omvandling 
kan lämnas från och med 1.10.2021. 

Uppsagda A-tilläggsandelar kan inte omvandlas. Om en medlem har lämnat en ansökan om omvandling av A-
tilläggsandel och senare säger upp en A-tilläggsandel som är föremål för ansökan innan omvandlingen har 
skett, leder uppsägningen till att den anhängiga ansökan om omvandling återtas för ifrågavarande A-
tilläggsandel. 
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2. RISKFAKTORER 

Placeringar i tilläggsandelar är förknippade med bland annat sådana risker som beskrivs nedan. Även sådana 
risker och osäkerhetsfaktorer som inte beskrivs här, eftersom de är okända eller ringa för tillfället, kan påverka 
Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups affärsverksamhet och den avkastning som betalas för grund- och 
tilläggsandelar. Då man gör placeringsbeslut, ska man beakta riskerna och andra uppgifter som beskrivs i detta 
presentationsdokument, Andelslagets stadgar och tilläggsandelarnas emissionsvillkor. Ordningsföljden för 
presentationen av riskerna i detta presentationsdokument avser inte indikera sannolikheten för att de realiseras 
eller deras eventuella inverkan på Metsäliitto Osuuskuntas och/eller Metsä Groups affärsverksamhet. 
Beskrivningen av riskfaktorerna nedan grundar sig på den information och de uppskattningar som har varit 
tillgängliga vid datumet för detta dokument och är av den anledningen inte nödvändigtvis heltäckande. 

Risker förknippade med det makroekonomiska läget 

Coronaviruspandemin kan ha en negativ effekt på efterfrågan på Metsä Groups produkter och deras 
lönsamhet 

Coronaviruspandemin har skapat betydande osäkerhet i världsekonomin och Metsä Groups 
verksamhetsomgivning under åren 2020 och 2021. Den ökade osäkerheten har påverkats av bland annat den 
ökade mängden smittofall i flera länder, staternas begränsnings- och nedstängningsåtgärder samt osäkerhet 
kring coronavaccinets effekt och kring hur länge pandemin pågår. Pandemins slutliga effekter på 
världsekonomin och Metsä Groups affärsverksamhet blir synliga under en längre tidsperiod. Det är svårt att 
förutspå dessa effekter, speciellt eftersom pandemisituationen och därmed förknippade beslut och åtgärder som 
den offentliga förvaltningen företar snabbt kan förändras. Om pandemin blir utdragen, kan det dämpa den 
ekonomiska återhämtningen eller till och med ytterligare försvaga världsekonomin och konsumenternas 
köpkraft på Metsä Groups alla marknader och därigenom minska efterfrågan på koncernens produkter. 
Dessutom kan pandemin förorsaka störningar i affärsverksamhetens olika delområden och hota 
affärsverksamheternas kontinuitet. Den försvagade kassasituationen hos koncernens kunder eller ett 
långsammare betalningsbeteende kan påverka Metsä Groups kassaflöde och leda till kreditförluster. 

Begränsningar av den internationella handeln och geopolitiska kriser kan ha en negativ effekt på 
efterfrågan på Metsä Groups produkter och deras lönsamhet 

Eventuella förändringar i de ledande industriländernas industri- och handelspolitik kan leda till mera 
omfattande begränsningar av handeln och därmed bromsa upp återhämtningen efter pandemin eller dämpa 
tillväxten efter pandemin och även minska de globala handelsströmmarna. Eventuella nya protektionistiska 
åtgärder kan påverka efterfrågan på skogsindustriprodukter och därmed Metsä Groups resultat. 

Det finns flera geopolitiska risker och kriser, vilka det är svårt att förutspå, vars förändringar kan vara snabba 
eller fördelade över en längre tidsperiod. De internationella sanktioner som vidtas för att bemästra dessa risker 
kan ha direkta eller indirekta effekter också på efterfrågan på skogsindustriprodukter och därmed Metsä Groups 
affärsverksamhet. 

Försämrad tillgång till finansiering eller dyrare finansiering kan ha en negativ effekt på pris och tillgång 
på det främmande kapital som Metsä Group behöver 

Finansieringsriskerna inom Metsä Groups affärsverksamhet anknyter främst till valutor, räntor, likviditet, 
motpartsrisker och användningen av derivatinstrument. Finansieringsriskerna hanteras genom en 
finansieringspolitik som är fastställd av Metsäliittos styrelse. Syftet är att trygga försäljningsbidraget, begränsa 
osäkerheten, förbättra förutsägbarheten, balansera kassaflödet och ge affärsverksamheterna tid att anpassa sig 
till förändrade omständigheter. Kapitalets pris och tillgång beror till stora delar på förhållandena på 
finansieringsmarknaden och på koncernens ekonomiska situation. Vid datumet för detta 
presentationsdokument har Metsä Groups goda ekonomiska situation och den stabila finansieringsmarknaden 
bibehållit pris och tillgång på finansiering på en bra nivå. Om tillgången på finansiering skulle försämras eller 
dess pris stiga betydligt, kunde det ha negativa effekter på kostnad för och tillgång på det främmande kapital 
som koncernen behöver. Metsä Group skyddar sig mot återfinansieringsrisker genom mångsidigt utnyttjande 
av olika finansieringskällor, genom att schemalägga lånens förfallodagar på ett balanserat sätt och genom att 
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inleda återfinansieringsprocesserna i god tid innan lånen förfaller. Vid utgången av 2020 hade Metsä Group 
bindande kreditlimiter som kunde lyftas till ett totalbelopp av cirka 790 miljoner euro. 

Branschrisker 

Förändringar i konkurrensomgivningen och därav föranledd försämrad marknadsbalans för 
huvudprodukterna, särskilt massa, kan ha en negativ effekt på prisnivå och lönsamhet av Metsä Groups 
produkter  

Marknadspriserna för de produkter som Metsä Group tillhandahåller är mycket beroende av balansen mellan 
efterfrågan och utbud på den globala marknaden för skogsindustriprodukter. Förändringar i konjunkturerna, 
konkurrenternas kapacitetsökning och konkurrens om marknadsandelar kan sänka produkternas 
marknadspriser. Produkternas priser kan stiga till följd av kapacitetsminskning eller konsolidering av industrin. 
Dessutom påverkas skogsindustriprodukternas marknadsbalans och företagens konkurrenskraft av betydande 
valutakursförändringar. 

Massaaffärsverksamhetens resultat har en central betydelse för hela Metsä Groups lönsamhet. Metsä Fibres 
produktionskapacitet är över 3 miljoner ton blekt barrträds- och lövträdsmassa per år. Dessutom producerar 
Metsä Board massa i Husum för eget bruk, men även för marknaden. På den globala massamarknaden kan 
strukturella förändringar i kundernas massaanvändning, ökande konkurrens och ny produktionskapacitet ha en 
negativ effekt på massans leveransvolymer och marknadspriser och på hela Metsä Groups affärsverksamhet 
och affärsverksamhetens resultat. 

Nationell eller EU-reglering med anknytning till hållbar utveckling kan ha en negativ effekt på 
användningen av trä och därmed Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och lönsamhet 

Metsä Groups affärsverksamhet och dess utveckling kan vara drabbas av risker som berör klimatförändring 
och försämring av naturens mångfald. Klimatrisker kan delas upp i transitionsrisker och fysikaliska risker. 
Transitionsriskerna uppstår av övergången till en koldioxidsnål ekonomi och de fysikaliska riskerna är 
förknippade med förändringar i till exempel temperatur och regnmängder. Inom Metsä Groups 
affärsverksamhet berör dessa klimatrisker särskilt användningen av energi och vatten. Hämmande av 
klimatförändringen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi har beaktats i Metsä Groups strategi för 
hållbar utveckling. Åtgärderna i anknytning till målen hjälper Metsä Group att bemästra klimatriskerna. Kärnan 
bland målen består av övergång till helt fossilfri energi i produktionen, avstående från användningen av fossila 
råvaror och effektivare utnyttjande av energi och vatten.  

Tryggande av skogsnaturens mångfald genom ökande reglering förorsakar risker för utnyttjande av skogen. I 
sin affärsverksamhet, strävar Metsä Group till att minska risker som förorsakas av reglering, till exempel 
genom ansvarsfulla upphandlingsrutiner och åtgärdsprogram. Allt virke som Metsä Group anskaffar, 
härstammar från ansvarsfullt skötta skogar, vilket verifieras genom certifiering eller annan kontroll. Metsä 
Group har dessutom under 2020 inlett ett program för ekologisk hållbarhet, vilket stöder bevarande av 
biologisk mångfald och vattenskydd. Metsä Group lyckas nödvändigtvis ändå inte med att föregripa de 
negativa förändringar som orsakas av reglering eller andra myndighetsbeslut, vilket kan ha en negativ effekt 
på Metsä Groups affärsverksamhet. 

Oförutsedda förändringar i kostnader för och tillgång av de viktigaste produktionsfaktorerna kan påverka 
Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten 

Betydande eller oförutsedda kostnadsförändringar eller eventuella tillgänglighetsproblem av Metsä Groups 
viktigaste produktionsfaktorer, såsom träråvara, energi och kemikalier, kan försämra lönsamheten, hota 
verksamhetens kontinuitet och genomförande av planerade utvecklingsinvesteringar. Bristande tillgång på 
transportkapacitet eller kraftig ökning av logistikkostnaderna kan också ha en negativ inverkan på Metsä 
Groups lönsamhet. Om de planerade utvecklingsinvesteringarna verkställs, utgör i synnerhet tillgång till 
kostnadseffektiv träråvara en risk. Valutakursväxlingar kan påverka kostnaderna för en del 
produktionsfaktorer. Mot dessa risker strävar man att skydda sig genom långvariga leveranskontrakt och 
derivatkontrakt förknippade med dem. Förändringar i lagstiftning eller reglering, till exempel EU:s klimat- och 
miljöpolitik och engångsplastdirektivet samt ökande krav på minskning av koldioxid- eller andra utsläpp, kan 
öka produktionskostnaderna och försämra koncernens lönsamhet. 
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Risker förknippade med Metsäliitto och Metsä Group 

En realisering av kredit- eller andra motpartsrisker kan ha en negativ effekt på Metsä Groups 
verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten 

Ansvaret för förvaltning av de kreditrisker som är förknippade med kommersiell verksamhet ankommer på 
affärsverksamhetsområdena och Metsä Groups centraliserade kreditövervakning. Kreditövervakningen 
fastställer tillsammans med ledningen för affärsverksamheterna interna kreditgränser och betalningsvillkor för 
kunderna. Metsä Groups kundkreditrisk hölls på en normal nivå under 2020, trots pandemin. 
Kreditövervakningens huvudprinciper har fastställts i den kreditanvisning som ingår i riskförvaltningspolitiken 
som är fastställd av Metsä Groups moderbolags styrelse. Koncernens och affärsverksamheternas operativa 
ledning deltar vid behov i bedömningen av kreditrisker och fattande av slutliga kreditbeslut. Inom 
finansmarknadsplaceringar, derivat och lån godkänns som motpart endast sådana motparter, som har fastställts 
i koncernens finansieringspolitik, som uppfyller kreditvärdighetskraven eller som särskilt har godkänts genom 
styrelsens beslut. En realisering av kredit- eller andra motpartsrisker kan ha en negativ effekt på Metsä Groups 
verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten. 

Nya utvecklingsprojekt som misslyckas kan förorsaka ekonomiska förluster 

Metsä Groups affärsverksamheter utvecklas till exempel genom förnyelse av produktionsteknologin, 
effektivitetsprogram, produktutveckling och förnyelse av produktportföljen, kundsegmentering, 
mervärdestjänster och förenhetligande av affärsverksamhetsprocesser. Syftet med affärsverksamhetens 
utvecklingsprojekt och -investeringar, bioproduktfabriken i Kemi för 1,5 miljarder euro störst bland dem, är 
bland annat ökande av affärsverksamheten, breddande av produktportföljen, stärkande av marknadspositionen 
och främjande av målen för hållbar utveckling. Om slutförandet av utvecklingsprojekt och -investeringar 
försenas, investeringarnas kostnadsberäkningar överskrids eller produktions- eller kommersiella mål inte 
uppnås, kan effekterna vara skadliga för resultatet av verksamheten i fråga och koncernen. 

Metsä Groups innovationsbolag Metsä Spring Oy söker och utvecklar nya affärsverksamhetsidéer, vilka i 
framtiden kunde vara en del av Metsä Groups affärsverksamhetsekosystem. Metsä Spring gör investeringar för 
att vidareutveckla koncernens egna idéer och i utomstående start up-företag, med målsättning att hämta nya 
produkter till marknaden. Projekten är förknippade med stora risker och de kan förutsätta byggande av en 
provfabrik, som till exempel textilfiberprovfabriken som startade 2020 och den testanläggning för produktion 
av 3D-fiberpriodukter som för närvarande byggs i Äänekoski. Om placeringsobjektens utvecklingsprojekt 
misslyckas tekniskt eller ekonomiskt, kan risken förverkligas genom nedskrivning av investeringen eller 
genom en förverkligad ekonomisk förlust. 

Metsä Group har under 2021 inlett förnyandet av sina system för styrning av verksamheten. Systemförnyelsen 
kan föranleda merkostnader om den drar ut på tiden och försämra Metsä Groups verksamhetsförutsättningar 
om förnyelsen misslyckas tekniskt. 

En realisering av ansvars- och kontinuitetsrisker kan ha en negativ effekt på Metsä Groups 
verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten 

Affärsverksamhet omfattar ansvarsrisker, så som avtals-, miljö- och produktansvarsrisker. Ansvarsriskerna 
bemästras genom enhetliga affärsverksamhetsprocesser, avtalsutbildning, ledningspraxis, kvalitetshantering 
och transparent verksamhet. 

Produktionens kontinuitet vid fabrikerna kan påverkas av till exempel stora eldsvådor, betydande 
maskinhaverier, allvarliga olyckor, exceptionella väderfenomen och miljöolyckor. Dessutom kan hela 
affärsverksamheten eller delar av den hindras av sjukdomsfall bland de anställda till följd av smittsamma 
sjukdomar, nedstängning av samhällsfunktioner på grund av coronapandemin, långvariga störningar i 
datasystemen, arbetsmarknadstvister, tillgänglighetsstörningar av de viktigaste råvarorna och störningar i 
logistikkedjan. För egendoms- och kontinuitetsskaderiskernas del bedrivs aktiv riskhantering i samarbete med 
försäkringsbolagen, till exempel i form av regelbunden riskbedömning vid fabrikerna och i leveranskedjan. 
Avbrott i produktionen eller leveranskedjan kan påverka kundtjänstens kontinuitet och leveranssäkerheten. De 
ekonomiska förlusterna kan vara mycket betydande om avbrotten blir långvariga och de kan leda till bestående 
förlust av kunder. Affärsverksamhetsområdena, fabrikerna och koncerntjänstfunktionerna har ställt upp 



11 
 

kontinuitets- och återhämtningsplaner för att bereda sig för förverkligande av dessa risker. Metsä Groups 
krishanteringsplan styr ledningen av koncernen, branscherna och fabrikerna i krissituationer. 

Förändringar i andels- och tilläggsandelskapitalet kan ha en negativ inverkan på Metsä Groups 
verksamhetsförutsättningar 

Vid avgång har Metsäliittos medlem rätt att få sina grund- och tilläggsandelsplaceringar tillbaka. 
Tilläggsandelarna betalas också till medlemmarna på basen av skriftlig begäran. Återbetalning av större 
andelskapitalbelopp än normalt kan ha en negativ effekt på Metsä Groups ekonomiska ställning. Enligt 
Andelslagets stadgar kan man för återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar använda ett belopp, som 
motsvarar 1/3 av det utdelningsbara överskottet i senast fastställda balansräkning. Metsäliittos styrelse har 
dessutom rätt att helt eller delvis senarelägga återbetalningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar, om en 
utbetalning skulle äventyra bevarandet av Andelslagets solvens och betalningsförmåga på en tillräcklig nivå. 

En realisering av företagssäkerhetsrisker kan ha en negativ effekt på Metsä Groups 
verksamhetsförutsättningar och försämra lönsamheten 

Risker som hotar företagssäkerheten utgörs till exempel av brister eller underlåtenhet i person- eller 
arbetssäkerhetsfrågor och bemästrande av ekonomiskt missbruk samt negativ informationspåverkan och 
cyberhot, hot mot leveranskedjorna och otillräcklig intern övervakning. Företagssäkerhetens 
verksamhetsprocesser samt anvisningar, skolning och intern övervakning av processer för hantering av hot 
utvecklas kontinuerligt och bemästrande av krissituationer tränas regelbundet. 

En realisering av personalrisker kan ha en negativ effekt på Metsä Groups verksamhetsförutsättningar och 
försämra lönsamheten 

Metsä Group fäster uppmärksamhet vid säkrandet av tillgång och beständighet av yrkeskunnig personal . 
Koncernen förbereder sig för risker i anknytning till generationsväxlingar och andra personalrisker genom 
ledarskapscoaching, utvecklingsprogram för personalen, efterträdarplaner och utveckling av arbetsgivarbilden. 
Upprätthållande av arbetsförmågan, efterträdarplanering och mångsidigt kunnande ingår också i bemästrandet 
av personalriskerna. Under coronapandemin har det inom koncernen verkställts flera åtgärder för att skydda 
personalen mot smitta och därmed trygga affärsverksamheternas kontinuitet. 

Risker i anslutning till andelsplaceringar 

Betalningsoförmåga kunde leda till förlust av det kapital som är placerat i grund- och tilläggsandelar 

Placeringar i grund- och tilläggsandelar är inte kapitalskyddade. En medlem kunde helt eller delvis förlora det 
kapital som medlemmen har placerat i grund- och tilläggsandelar, om Metsäliitto skulle bli föremål för ett 
insolvensförfarande. Om Metsäliitto skulle upplösas, skulle tilläggsandelar och andra placeringar i eget kapital 
utdelas skiftesandel först efter att skulderna är betalda. Tilläggsandelarna har förtur till kvarvarande tillgångar 
före grundandelarna, dock högst till det belopp som är placerat i tilläggsandelar. 

En minskning av utdelningsbart överskott kunde påverka Metsäliittos förmåga att betala ränta, 
överskottsåterbäring eller annan avkastning 

Enligt Andelslagets stadgar kan Metsäliitto betala ränta eller annan avkastning för tilläggsandelarna. 
Andelslagets fullmäktige fattar årligen på styrelsens förslag beslut om andelsräntor och annan utdelning av 
överskott. Andelslaget har ingen skyldighet att betala ränta eller annan utbetalning av medel och 
tilläggsandelarnas tidigare avkastning är ingen garanti för kommande avkastning eller vinstutdelning. Det 
uppstår nödvändigtvis inget alls sådant överskott i Andelslaget som kunde delas ut till medlemmarna. 
Dessutom kan räntan för tilläggsandelar enligt Metsäliittos stadgar avvika från räntan för grundandelar och den 
kan vara olika stor för olika slag av tilläggsandelar. 

Andelslagets mål är att vinstutdelningen skulle följa variationerna i Andelslagets och Metsä Groups resultat på 
ett sådant sätt, att stora årliga variationer kunde jämnas ut. Vinstutdelningen och dess belopp kan dock utöver 
Andelslagets och Metsä Groups resultat påverkas av bland annat Andelslagets allmänna ekonomiska ställning 
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och framtidsutsikter, Andelslaget ackumulerade överskott från tidigare räkenskapsperioder, uppskattade 
finansierings- och investeringsbehov, bestämmelser i lagen om andelslag och Andelslagets stadgar samt andra 
inverkande faktorer. En minskning av Metsäliittos utdelningsbara kapital kunde ha en negativ effekt på 
Metsäliittos förmåga att betala ränta eller annan avkastning, återbetalning av överskott eller annan utdelning 
av medel från överskottet. Styrelsen och/eller fullmäktige kan bland annat utgående från ovan nämna faktorer 
besluta om en mindre utdelning av resultatet än tidigare eller att ingen utdelning alls betalas. 

Medlem får inte omedelbar tillgång till det belopp som betalas tillbaka för uppsagda tilläggsandelar och 
styrelsen har rätt att senarelägga återbetalningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 

På återbetalning av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar tillämpas föreskrifter och begränsningar i lagen om 
andelslag, Andelslagets stadgar och emissionsvillkoren. Enligt Andelslagets stadgar är uppsägningstiden för 
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar sex (6) månader efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken 
medlemmens medlemskap har upphört eller Metsäliitto har mottagit andelens ägares begäran om minskning 
av antal tilläggsandelar. Metsäliittos styrelse har dock en i Andelslagets stadgar tryggad rätt att senarelägga 
återbetalningen av Metsä1- och Metsä2-tillläggsandelar, om en återbetalning skulle äventyra bevarandet av 
Andelslagets solvens eller betalningsförmåga på en tillräcklig nivå. 

Det belopp som betalats för A-tilläggsandelar återbetalas till medlemmen eller till den på vilken medlemmens 
rättigheter har övergått inom sex (6) månader och det belopp som har betalats för B-tilläggsandelar inom arton 
(18) månader efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet upphörde, eller Andelslaget 
mottog medlemmens skriftliga begäran om minskning av antalet tilläggsandelar. 

Alla återbetalningar av andelar omfattas dessutom av den begränsning av maximalt återbetalningsbelopp som 
beskrivs nedan under punkten ”Det maximala beloppet av grund- och tilläggsandelar som årligen återbetalas 
har begränsats i Andelslagets stadgar”. 

Det maximala beloppet av grund- och tilläggsandelar som årligen återbetalas har begränsats i Andelslagets 
stadgar 

Angående återbetalning av grund- och tilläggsandelar beaktas vad som föreskrivs i 16 § av Metsäliittos stadgar 
om beloppet av återbetalningar och de uppsagda andelarnas rättigheter. Enligt nämnda punkt i stadgarna kan 
man för återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar använda en tredjedel av det utdelningsbara 
överskottet enligt den senast fastställda balansräkningen. 

Ingen ränta eller värdestegring betalas på återbetalningen av grund- och tilläggsandelar då medlemskapet 
avslutas 

En medlems rätt till kommande ränta eller överskottsåterbäring upphör den dag då medlemskapet upphör. För 
tiden före medlemskapets upphörande betalas räntan för grundandelar och tilläggsandelar enligt hur många 
dagar av räkenskapsperioden grundandelen eller tilläggsandelen har varit betald. Metsäliitto betalar inte heller 
någon annan ränta på det belopp som ska återbetalas under den så kallade väntetiden. 

Då medlems avgår eller annars begär återbetalning av placering i tilläggsandelar, betalas det belopp som har 
erlagts för tilläggsandelen efter den tid som stadgas i Metsäliittos stadgar, dock med beaktande av de 
bestämmelser gällande begränsningar och fördröjningar som stipuleras i Andelslagets stadgar och 
emissionsvillkoren för tilläggsandelarna. Eventuella begränsningar som stadgas i lagen om andelslag tillämpas 
också på det belopp som återbetalas. 

Andelens eventuella värdeökning betalas inte till medlem i samband med återbetalning. 

Återbetalningen av det erlagda beloppet eller det nominella värdet av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 
kan senareläggas 

Metsäliittos styrelse har rätt att enligt egen prövning senarelägga återbetalning av det belopp som betalats för 
Metsä1-tilläggsandelar och Metsä2-tilläggsandelar eller deras nominella värde under Andelslagets 
verksamhetstid, om återbetalningen enligt styrelsens omfattande bedömning kunde äventyra Andelslagets 
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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. 

Grund- och tilläggsandelar kan inte överlåtas till ickemedlemmar och de har ingen andrahandsmarknad 

En medlem kan överföra sin rätt till insatsen för en grundandel eller tilläggsandel på någon annan genom ett 
skriftligt meddelande till Metsäliitto. Om förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller på ansökan godkänns som 
medlem, har han eller hon samma rätt till återbetalning av insatsen för grundandelar och 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. Överföring till person 
ytter om Metsäliitto jämställs med uppsägning av medlemskap, dvs. förvärvaren har endast rätt att få 
återbetalning av det belopp som har betalats till Metsäliitto för grund- eller tilläggsandelarna. Om förvärvaren 
inte är medlem i Metsäliitto, ska förvärvaren ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet. 

Med anledning av det ovan sagda, kan grund- och tilläggsandelar inte överföras till andra än Metsäliittos 
medlemmar eller sådana som ansöker om medlemskap och godkänns som medlemmar och det finns inte en 
organiserad andrahandsmarknad, där man kunde bedriva handel med andelarna. Grund- och tilläggsandelarna 
är inte värdepapper och inga andelsbevis eller andelsbrev ges mot dem. 

Andelslaget har rätt att lösa in Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar till deras nominella värde 

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är underställda inlösningsvillkor. Metsäliitto har enligt Andelslagets 
stadgar rätt att genom styrelsens beslut lösa in alla eller en del av Metsä1- och/eller Metsä2-tilläggsandelarna. 
Partiell inlösen utförs i proportion till det slagspecifika ägarskapet i det andelsslag som är föremål för inlösen. 
Inlösningspriset är tilläggsandelens nominella värde. Utövande av inlösningsrätten kan påverka den avkastning 
som erhålls för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar. 

Metsä1-tilläggsandelarna omvandlas enligt stadgarna automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar, för vilka det 
betalas en lägre avkastning än för Metsä1-tilläggsandelar 

Enligt Andelslagets stadgar omvandlas Metsä1-tilläggsandelarna automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar 10 år 
efter utgången av det kalenderår, under vilket den Metsä1-tilläggsandel som är föremål för omvandling har 
tecknats eller mottagits om den har erhållits utan vederlag. Den ovan nämnda omvandlingstidpunkten förflyttas 
dock 10 år längre fram i tiden från den ursprungliga omvandlingstidpunkten i situationer som beskrivs i 6 a § 
av Andelslagets stadgar. Enligt Andelslagets vinstutdelningspolitik ska Metsä2-tilläggsandelarnas avkastning 
enligt utgångspunkten vara lägre än för grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. 

Tilläggsuppgifter om omvandlingen av Metsä1-tilläggsandelar till Metsä2-tilläggsandelar och om Metsäliittos 
vinstutdelningspolitik presenteras nedan under punkten ”4. Central information om medlemskap och andelar 
– Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade med dem – 
Tilläggsandelar – Metsä1-tilläggsandelar” och ”4. Central information om medlemskap och andelar – 
Metsäliittos vinstutdelning och vinstutdelningspolitik”. 

Förändringar i beskattningen kan påverka nettoavkastningen 

Förändringar i beskattningen av grund- och tilläggsandelar och deras avkastning kan påverka den 
nettoavkastning som medlemmarna får.  
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3. UPPGIFTER OM METSÄ GROUP OCH METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 

Metsä Group 

Metsä Group är en finländsk skogsindustrikoncern som verkar internationellt. Metsä Group koncentrerar sig 
på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, primärfiberkartong samt mjuk- och 
pergaminpapper. 

Metsä Group utnyttjar råvarorna effektivt och produktionens sidoströmmar utnyttjas för produktion av förnybar 
energi och andra bioprodukter. Cirka 87 % av den förbrukade träråvaran under 2020 var certifierad och 100 % 
av den förbrukade träråvaran var spårbar. 

Metsä Group har genom moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar tillgång till en betydande 
reserv av förstklassig träråvara, vilket skapar en stabil och långsiktig grund för utvecklingen av den egna 
verksamheten och produktionsanläggningarna. 

Metsä Groups omsättning uppgick under 2020 till cirka 5,1 miljarder euro och Metsä Group sysselsatte cirka 
9 200 personer i cirka 30 länder. 

Mera information om Metsä Groups affärsverksamhet finns att få på Metsä Groups webbplats på adressen 
https://www.metsagroup.com/fi/. 

Koncernstrukturen 

Metsä Group består vid datumet för detta presentationsdokument av koncernens moderbolag andelslaget 
Metsäliitto Osuuskunta, dess affärsverksamhetsområden Metsä Forest och Metsä Wood, andelslagets 
dotterbolag Metsä Fibre Oy, Metsä Board Oyj och Metsä Tissue Oyj samt av koncernens innovationsbolag 
Metsä Spring Oy. Dessutom omfattar Metsä Group flera dotterbolag till nämnda affärsverksamhetsområden. 
Metsä Groups struktur och koncernens dotterbolag samt information om betydande intressentbolag presenteras 
i Metsä Groups årsöversikt, i koncernbokslutets bilageuppgifter. 

Metsäliitto Osuuskunta 

Metsäliitto Osuuskunta är ett finländskt andelslag som avses i lagen om andelslag, vars företags- och 
organisationsnummer är 0116300-4. Metsäliittos registrerade hemort är Helsingfors. 

Metsäliittos syfte är enligt 2 § i Andelslagets stadgar att verka för att stödja medlemmarnas skogsbruk och för 
att ordna marknadsföringen av det virke som medlemmarna producerat på ett ekonomiskt och tekniskt effektivt 
sätt genom att eftersträva vinst och med iakttagande av principen om hållbar utveckling. För genomförande av 
detta syfte kan Metsäliitto producera skogsbrukstjänster, köpa och sälja virke, bedriva skogsindustri och annan 
förädling av och handel med skogsbruksprodukter samt förvärva fastigheter och värdepapper som är 
nödvändiga för verksamheten. Även andra än medlemmar kan utnyttja Metsäliittos tjänster. 

Metsä Forest – Virkesanskaffning och skogstjänster 

Metsä Forests omsättning 2020 var 1,8 miljarder euro. Metsä Forest sysselsätter cirka 840 personer. Metsä 
Forest representerar Metsä Groups virkesanskaffnings- och skogsvårdstjänster samt betjänar skogsägare och 
industri som använder träråvara. 

Metsä Forest ansvarar för inköp, drivning, mätning och transport av virke till koncernens 
produktionsanläggningar och andra utvalda kunder. Under 2020 anskaffade Metsä Forest cirka 33 miljoner 
kubikmeter virke, varav största delen köptes av finländska skogsägare. Metsä Forest gör årligen i genomsnitt 
cirka 35 000 virkesaffärer och är Finlands största virkesköpare och en föregångare inom digitala tjänster till 
skogsägare. 

https://www.metsagroup.com/fi/
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Metsä Wood – Träprodukter 

Metsä Woods omsättning 2020 var 0,4 miljarder euro. Metsä Wood sysselsätter cirka 1 600 personer i 14 
länder. 

Metsä Wood erbjuder träprodukter för byggnads-, industri- och distributionskunders behov. Metsä Woods 
viktigaste produkter är Kerto® LVL samt björk- och barrträdsplywood. Metsä Wood har sex 
produktionsanläggningar, varav fem i Finland och en i Estland, samt vidareförädlingsverksamhet i 
Storbritannien. 

Metsä Tissue – Mjuk- och pergaminpapper 

Metsä Tissue Oyj:s företags- och organisationsnummer är 1867831-1 och företagets hemort är Helsingfors. 
Metsä Tissue Oyj:s omsättning 2020 var 1,0 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 2 500 personer. 
Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Tissue Oyj:s enda ägare. 

Metsä Tissue tillverkar mjuk- och pergaminpapper. Bolagets konsumentvarumärken Lambi, Serla, Mola och 
Tento erbjuder ett heltäckande urval av toalett- och hushållspapper samt näsdukar. SAGAs pergaminpapper är 
utvecklade för att användas vid matlagning och bakning i hemmen, storkök och bagerier. Katrin-produktserien 
som är utvecklad för storhushåll och yrkesmässigt bruk omfattar handdukar, toalettpapper, ansiktshanddukar, 
servetter och industrihanddukar samt dispensrar, tvålar och tillbehör. Metsä Tissue tillverkar också produkter 
för kundernas egna varumärken. Metsä Tissue har sammanlagt nio produktionsanläggningar i Finland, 
Tyskland, Polen, Slovakien och Sverige. 

Metsä Board – Kartong 

Metsä Board Oyj:s företags- och organisationsnummer är 0635366-7 och företagets hemort är Helsingfors. 
Metsä Board Oyj:s A- och B-aktier är föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista under 
börssymbolerna ”METSA” och ”METSB”. Bolagets största aktieägare är Metsäliitto Osuuskunta, som vid 
datumet för detta presentationsdokument äger 47,99 % av Metsä Board Oyj:s aktier och 67,45 % av rösterna. 
Metsä Board Oyj:s omsättning under 2020 var 1,9 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 2 400 personer.  

Metsä Boards produktsortiment omfattar fals- och livsmedelsförpackningskartong av primärfiber samt vita 
kraftliners. Metsä Board har åtta produktionsanläggningar, varav sju i Finland och en i Sverige. Metsä Board 
har försäljning till flera än 100 länder. Inom falskartong är bolagets kunder tillverkare av märkesprodukter, 
förädlare och grossister. Inom vit kraftliner är de mest betydande kunderna tillverkare av wellpapp. 

Metsä Fibre – Massa och sågvaror 

Metsä Fibre Oy:s företags- och organisationsnummer är 0791416-3 och företagets hemort är Helsingfors. 
Metsä Fibre Oy:s omsättning 2020 var 1,8 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 1 300 personer. Metsä 
Fibre Oy:s ägare är vid datumet för detta presentationsdokument Metsäliitto Osuuskunta (50,1 %), Metsä Board 
Oyj (24,9 %) och Itochu Corporation (25,0 %). 

Metsä Fibre producerar lövträds- och barrträdsmassa samt sågvaror. Dessutom tillverkar Metsä Fibre olika 
biokemikalier och förnybar energi av sina sidoströmmar. Metsä Fibre har fyra massafabriker och sex sågverk. 
Bolagets alla massafabriker och fem sågverk finns i Finland. Utöver dessa omfattar bolaget Metsä Svirs sågverk 
i Ryssland. 
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Illustrationen nedan presenterar Metsä Groups affärsverksamhetsområden 31.12.2020: 

 

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och Metsä Groups koncernledning 

Förvaltning och koncernledning 

Metsäliittos förvaltningsorgan är fullmäktige, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören, som 
samtidigt fungerar som Metsä Groups koncernchef. 

Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten, vilken tillfaller medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta, i 
ärenden som enligt lag och Andelslagets stadgar tillfaller fullmäktige. Fullmäktige ersätter andelsstämman i 
Metsäliitto Osuuskunta. Ledamöterna i fullmäktige väljs genom val för fyra år i sänder och varje medlem i 
Metsäliitto har en röst. Under perioden 1.7.2019–30.6.2023 bestod fullmäktige av 52 ledamöter, som alla är 
medlemmar i Andelslaget. Fullmäktiges mest centrala uppgifter är: 

• besluta om fastställande av bokslut, 

• besluta om utdelning av överskott och annan utdelning till medlemmarna, 

• besluta om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande 
direktören/koncernchefen, och 

• välja förvaltningsrådets ledamöter samt revisorer och besluta om deras arvoden. 

I Metsäliittos stadgar definieras förvaltningsrådet som en del av Metsäliittos förvaltningsmodell. Syftet är att 
trygga en tillräcklig ägarstyrning och att förbinda medlemmarna vid Andelslagets beslutsfattande. Strategiska 
och andra vittomfattande beslut hör till Metsäliittos styrelses mandat och driftsledningen sköts av den operativa 
ledningen. Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) ledamöter som fullmäktige väljer 
bland Andelslagets medlemmar. Metsäliittos personal kan välja högst fem (5) ledamöter till förvaltningsrådet. 
Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar efter det ordinarie fullmäktigesammanträdet vid vilket 
han eller hon blivit invald och fortsätter till det utgången av det ordinarie fullmäktigesammanträde som hålls 
tre (3) år senare. Regional jämlikhet eftersträvas vid inval av förvaltningsrådets ledamöter. Förvaltningsrådet 
övervakar att Metsäliitto sköts i enlighet med stadgarna och de beslut som fullmäktige och förvaltningsrådet 
fattar. Förvaltningsrådets uppgifter definieras i 25 § i Andelslagets stadgar. 

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ledamöter som väljs av förvaltningsrådet. Styrelsens uppgift är 
enligt Metsäliittos stadgar och lag att tillse att Metsäliittos och Metsä Groups verksamhet och förvaltning är 
ordnat på ett tillbörligt sätt. Dessutom stadgas om styrelsens uppgifter i 27 § i Andelslagets stadgar. 
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Metsäliitto har en verkställande direktör, som samtidigt fungerar som koncernchef för Metsä Group, om inte 
styrelsen beslutar annorlunda. Koncernchefens uppgift är att leda Metsä Groups operativa verksamhet enligt 
lag och stadgar samt de beslut och anvisningar som förvaltningsorganen ger. Koncernchefen ansvarar för 
ordnandet av Andelslagets löpande förvaltning och övervakar användningen av tillgångar. 

Koncernchefen fungerar som ordförande för Metsä Groups ledningsgrupp. Ledningsgruppen bistår 
koncernchefen i planering av affärsverksamheten och den operativa ledningen samt bereder beslutsförslag för 
styrelsen, så som affärsverksamhetsstrategier, budgeter och betydande investeringar. Ledningsgruppen har inte 
behörighet som skulle grunda sig på lag eller stadgar. Ledningsgruppen består av Metsä Groups koncernchef, 
koncernens ekonomidirektör, koncernens strategidirektör, Metsäliittos affärsverksamhetsdirektör samt Metsä 
Fibres, Metsä Boards och Metsä Tissues verkställande direktörer. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse 
av sin ordförande, i regel en gång per månad och dessutom alltid vid behov. 

Enligt Metsäliittos stadgar finns det ett distriktsråd i Metsäliittos varje virkesanskaffningsdistrikt. Till 
distriktsrådet hör de från distriktets område invalda ledamöterna i fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen 
samt av de kandidater som inte har invalts i fullmäktige två gånger så många personer som invalts till 
fullmäktigeledamöter från distriktets område, dock alltid minst fem, i den ordning som det personliga röstetalet 
anger. Distriktsrådets huvudsakliga uppgift är att med sin verksamhet främja kontakten och växelverkan mellan 
Andelslagets medlemmar och ifrågavarande Metsäliittos anskaffningsdistrikt.  

Enligt Metsäliittos stadgar får personer inom Metsäliittos förvaltning får inte vara anställda av affärsföretag 
eller andra samfund som direkt eller indirekt är verksamma inom samma bransch som Metsäliitto eller dess 
koncernbolag och inte heller vara verksamma i sådana företags eller samfunds förvaltning. 

Uppdaterade uppgifter om förvaltningens medlemmar finns på Metsä Groups webbplats i ekonomiavsnittet, 
under punkten Metsä Groups förvaltningsprinciper på adressen https://www.metsagroup.com/fi/. 

Revisor 

Metsäliitto har enligt Andelslagets stadgar en revisor som ska vara ett av Centralhandelskammaren godkänt 
revisorssamfund. Fullmäktige väljer en revisor för att granska innevarande års redovisning och denna uppgift 
upphör då följande ordinarie fullmäktigesammanträde avslutas. Revisorn har till uppgift att granska koncernens 
och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets förvaltning. Revisor lämnar i samband med 
årsbokslutet den lagstadgade revisionsberättelsen till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar och rapporterar 
regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning. 

Vid datumet för detta presentationsdokument fungerade revisionssamfundet KPMG Oy Ab som revisor och 
den av revisionssamfundet utsedda ansvariga revisorn var Kirsi Jantunen, CGR. 

  

  

https://www.metsagroup.com/fi/
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4. CENTRAL INFORMATION OM MEDLEMSKAP OCH ANDELAR 

Medlemskap i Metsäliitto 

Förutsättningar för medlemskap 

Som medlem i Andelslaget kan Metsäliittos styrelse anta varje privatperson eller sammanslutning som besitter 
minst tre hektar växtlig skogsmark i Finland, som är villig att verka för det syfte som anges i stadgarna och 
vars verksamhet inte heller i övrigt strider mot stadgarna. 

Med skogsägare jämställs också en sådan privatperson eller sammanslutning som har bestående besittningsrätt 
till skogen.  

Principiell marknadsföringsskyldighet 

Medlemskapet i Andelslaget innebär en principiell skyldighet att till Metsäliitto för marknadsföring överlåta 
saluvirke som avverkas ur skog som medlemmen äger och besitter. 

Medlemmens ekonomiska ansvar 

Medlemmarna ansvarar inte personligen för Andelslagets förbindelser. 

Avgång och medlemskapets upphörande 

En medlem har rätt att avgå ur Andelslaget genom en skriftlig anmälan till Metsäliitto. Medlemmens rättigheter 
och skyldigheter i Metsäliitto upphör genast då avgångsanmälan har inkommit. 

Om medlemmen till fullo har överfört rätten till insatsen för sina grundandelar på någon annan, har en skriftlig 
anmälan om överföringen samma inverkan som om överlåtaren hade anmält sin avgång hur Metsäliitto. 

När en sammanslutning som är medlem i Metsäliitto upphör eller upplöses, anses den ha avgått ur Metsäliitto. 

Uteslutande av medlem 

Andelslagets styrelse kan utesluta en medlem ur Metsäliitto: (i) om medlemmen inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lag och Andelslagets stadgar, (ii) om medlemmen har tillfogat Metsäliitto kännbar skada eller uppenbart 
har handlat i strid mot dess intressen eller (iii) om medlemmen inte uppfyller de i Andelslagets stadgar nämnda 
förutsättningarna. 

En utesluten medlem har rätt att överklaga uteslutningsbeslutet hos Andelslagets fullmäktige genom att skicka 
en besvärsskrift till styrelsen inom en månad efter det att medlemmen har underrättats om uteslutande genom 
protokollsutdrag. 

Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade med dem 

Grundandelar 

Enligt Metsäliittos stadgar är den som ansluter sig som medlem skyldig att teckna så kallade grundandelar. 
Grundandelens nominella värde är en (1) euro. Grund- och tilläggsandelarna ger inte rösträtt i Andelslaget. 
Enligt Metsäliittos stadgar utövas medlemmarnas beslutanderätt i Andelslaget av fullmäktige, som väljs bland 
Andelslagets medlemmar inom respektive valkretsvis. 

Varje medlems skyldighet att teckna grundandelar bestäms utgående från arealen av den skogsmark som 
medlemmen äger och den kommun i vilken skogsmarken är belägen, dock så att medlemmen är skyldig att 
teckna högst 30 000 grundandelar. Utöver 30 000 grundandelar har en medlem rätt att teckna grundandelar i 
förhållande till arealen av ägd skogsmark. För fastställandet av grundandelarna indelas landet i fem geografiska 
zoner. Antalet grundandelar i den första zonen är 65, i den andra 50, i den tredje 35, i den fjärde 22,5 och i den 
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femte zonen 12,5 andelar per hektar. En kommunförteckning, av vilken antalet andelar per hektar framgår, 
ingår som bilaga till Andelslagets stadgar. 

Varje medlems skyldighet att teckna grundandelar beräknas så att arealen av den skogsmark som medlemmen 
äger, angiven i hektar, multipliceras med det fastställda antalet grundandelar per hektar för kommunen i fråga, 
och produkten höjs till närmaste hela tal.  

Om en medlem förvärvar mer skogsmark eller överlåter skogsmark till någon annan, beräknas hans eller hennes 
skyldighet att teckna grundandelar på nytt på ovan nämnda sätt. Om medlemmens skyldighet att teckna 
grundandelar minskar, kan han eller hon begära återbetalning av det belopp som betalats för det överskjutande 
antalet grundandelar på samma villkor som en avgående medlem. Gör medlemmen inte detta, kan de 
överskjutande grundandelarna för vilka full insats har betalats ändras till av styrelsen fastställda tilläggsandelar.  

Tilläggsandelar 

Metsäliittos medlem, som har erlagt grundandelarna till sitt fulla belopp, har enligt Metsäliittos stadgar rätt att 
teckna tilläggsandelar enligt de villkor som ställs i stadgarna och fastställs av Metsäliittos styrelse. Enligt 
Metsäliittos stadgar finns det fyra slag av tilläggsandelar: A-tilläggsandelar, B-tilläggsandelar, Metsä1-
tilläggsandelar och Metsä2-tilläggsandelar. Tilläggsandelarnas nominella värde är en (1) euro. Rättigheter 
förknippade med tilläggsandelen uppstår, då tilläggsandelen är betald till sitt fulla belopp. 

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarnas emissionsvillkor finns i detta presentationsdokument under punkten 
”5. Allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsäliitto Osuuskuntas Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar”. 

Metsä1-tilläggsandelar 

Det maximala antalet Metsä1-tilläggsandelar begränsas inte i Metsäliittos stadgar. Enligt styrelsens beslut kan 
medlem från och med 1.1.2022 placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor som medlem erhållit av 
Metsäliitto i Metsä1-tilläggsandelar. Metsä1-tilläggsandelens nominella värde är en (1) euro. Medlem kan 
också få Metsä1-tilläggsandelar som en del av Metsäliittos överskottsåterbäring utgående från omfattningen 
av medlemmens användning av Metsäliittos tjänster. Utgångspunkten för delningsgrunden är den mängd 
industriellt gagnvirke som Metsäliitto har mottagit av medlemmen under en uppföljningsperiod på fyra år. 
Enligt Metsäliittos stadgar kan styrelsen föreslå att uppföljningsperiodens längd ska vara 2–6 år. Fullmäktige 
beslutar om överskottsåterbäring på förslag av styrelsen. 

Metsä1-tilläggsandelens giltighetstid är tio (10) år, räknat från utgången av det år under vilken den tecknades, 
om inte giltighetstiden har förlängts genom en virkesaffär med Metsäliitto på det sätt som beskrivs nedan. Efter 
giltighetstidens utgång omvandlas Metsä1-tilläggsandelen automatiskt till en Metsä2-tilläggsandel, vars 
giltighet inte är begränsad. Varje euro2 som medlem mottar av Metsäliitto förlänger automatiskt giltighetstiden 
för en Metsä1-tilläggsandel som medlem redan äger med tio (10) år. Om ovan beskrivna eurobelopp som 
betalas ut till medlem för virkesaffär på en gång är större än det sammanlagda nominella värdet av de Metsä1-
tilläggsandelar som medlem äger, framskjuter det överskridande beloppet på inget sätt omvandlingstidpunkten 
för Metsä1-tilläggsandelar.  

Omvandlingen av samma Metsä1-tilläggsandel till Metsä2-tilläggsandel kan framskjutas flera gånger, men 
omvandlingstidpunkten kan för ingen enskild flyttning framflyttas längre än 20 år i framtiden, räknat från 
utgången av det kalenderår, under vilket den virkeslikvid som är grund för framskjutningen har mottagits. Om 
medlem äger flera Metsä1-tilläggsandelar, riktas framflyttningen av omvandlingstidpunkten alltid först till den 
Metsä1-tilläggsandel, vilken har den kortaste tiden kvar till omvandling till Metsä2-tilläggsandel. Med 
avseende på framflyttning av omvandlingstidpunkt anses virkesaffären vara gjord då 
virkesförsäljningsinkomster utbetalas till medlemmen. 

Genom att från och med 1.1.2021 placera virkesförsäljningsinkomster eller andelsräntor i Metsä1-
tilläggsandelar, införtjänar medlem kapitalbonus, som beskrivs i detta presentationsdokument under punkten 

 
2 Avrundat neråt till närmaste hela euro för varje enskild utbetalning och minskat med den mervärdesskatt som vid var tidpunkt tillämpas 
eller andra motsvarande skatter och avgifter samt förskottsinnehållningens belopp. 
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”4. Central information om medlemskap och andelar – Kapitalbonus” så, att varje tecknad tilläggsandel 
förknippas med en (1) kapitalbonus, dvs. rätt att med virkesförsäljningsinkomster teckna en ny Metsä1-
tilläggsandel under kapitalbonusens Bruksperiod. 

Metsä2-tilläggsandelar 

Metsä1-tilläggsandelen är på ovan beskrivet sätt giltig tio år åt gången, varefter den omvandlas till en Metsä2-
tilläggsandel, om inte dess giltighetstid har förlängts genom en virkesaffär med Metsäliitto. Man kan inte göra 
placeringar separat i Metsä2-tilläggsandelar. Det maximala antalet Metsä2-tilläggsandelar begränsas inte i 
Metsäliittos stadgar. 

A-tilläggsandelar 

Enligt Metsäliittos stadgar är antalet A-tilläggsandelar minst en (1) och högst en miljard femhundra miljoner 
(1 500 000 000). Medlem kan fram till 31.12.2021 teckna A-tilläggsandelar för det nettobelopp som medlem 
mottar för virkesaffär med Metsäliitto. En placering i A-tilläggsandelar ska avtalas senast i samband med 
utbetalningen av slutlikviden för virkesaffär. 

Ett undantag till det ovan nämnda består av kapitalbonus som införtjänats under åren 2020 och 2021, vilka 
medlemmen under kapitalbonusens Bruksperiod 2022–2023 enligt eget val kan använda för att teckna antingen 
A-tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar, enligt deras normala bruksperiod, såvitt medlem har kvar sina 
A-tilläggsandelar och de är förknippade med kapitalbonus. 

A-tilläggsandel kan genom medlems ansökan utan kostnad omvandlas till Metsä1-tilläggsandel så, att 
medlemmen i stället för de A-tilläggsandelar som är föremål för omvandling får ett lika stort antal Metsä1-
tilläggsandelar i förhållande 1:1. Omvandlingen förutsätter inte en virkesaffär. Omvandlingen riktas till 
medlemmens A-tilläggsandelar i åldersordning så, att den äldsta A-tilläggsandelen omvandlas först. A-
tilläggsandelens omvandling till Metsä1-tilläggsandel träder i kraft vid utgången av det kalenderår, under vilket 
Metsäliittos styrelse har mottagit medlemmens ansökan om omvandling. Ansökan om omvandling kan lämnas 
från och med 1.10.2021. Om medlem omvandlar A-tilläggsandel till Metsä1-tilläggsandel, kan den eventuella 
kapitalbonus som är förknippad med ifrågavarande A-tilläggsandel under sin Bruksperiod endast användas för 
att teckna en Metsä1-tilläggsandel. Uppsagda A-tilläggsandelar kan inte omvandlas. Om medlem som har 
lämnat ansökan om omvandling av A-tilläggsandel säger upp den A-tilläggsandel som är föremål för 
omvandlingsansökan, återtar uppsägningen att den anhängiggjorda ansökan om omvandling för ifrågavarande 
A-tilläggsandel. Anvisningar för omvandling finns i detta dokument under punkten ”1. Metsäliittos andelsslag 
och placering i tilläggsandelar i korthet – Hur kan jag omvandla A-tilläggsandelar till Metsä1-
tilläggsandelar?”. Metsä1-tilläggsandelar kan inte omvandlas tillbaka till A-tilläggsandelar. 

B-tilläggsandelar 

Enligt Metsäliittos stadgar är antalet B-tilläggsandelar minst en (1) och högst trehundra miljoner (300 000 000) 
stycken. Medlem kan fram till 31.12.2021 teckna önskat antal B-tilläggsandelar genom att via bankförbindelse 
betala andelarna till Metsäliitto. Medlem kan samtidigt högst inneha 1 500 000 (en miljon femhundra tusen)  
betalda B-tilläggsandelar. 

Grund- och tilläggsandelarnas avkastning 

Enligt Metsäliittos stadgar kan medlemmarna tilldelas Metsäliittos överskott i form av ränta eller annan 
avkastning. Den ränta som betalas för tilläggsandelar kan avvika, och har i praktiken avvikit från den ränta 
som betalas för grundandelar och inbördes mellan tilläggsandelsslag.  

Den andelsränta som betalas för grund- och tilläggsandelar räknas utgående från hur många dagar av 
räkenskapsperioden grund- eller tilläggsandelen har varit betald. 

Den andelsränta, annan avkastning eller överskottsåterbäring som tillkommer medlem innehålls för betalning 
av grundandelar tills medlemmens grundandelar är betalda till fullt belopp. Därefter kan eventuell andelsränta 
årligen betalas ut på medlemmens konto eller användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar. Metsä1-
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tilläggsandelar som fördelas som överskottsåterbäring innehålls också enligt Metsäliittos stadgar tills 
grundandelarna är betalda till fullo. Därefter kan medlem få Metsä1-tilläggsandelar som överskottsåterbäring. 

Rätten till kommande andelsränta eller överskottsåterbäring upphör den dag då medlemskapet upphör. För att 
erhålla eventuell överskottsåterbäring som delas ut som Metsä1-tilläggsandelar förutsätts, att mottagaren av 
överskottsåterbäring är medlem i Metsäliitto på den betalningsdag som fastställs av fullmäktige. Räntan på 
grundandelar och tilläggsandelar före medlemskapet upphörde räknas enligt antalet dagar av räkenskapsåret, 
under vilka grundandel och tilläggsandel varit betalda.  Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliittos 
stadgar om uppsagda andelars rättigheter. För de grund- eller tilläggsandelsbelopp som återbetalas, betalas inte 
heller någon annan ränta för tiden mellan medlemskapets upphörande och betalningen.  

Överföring av grund- och tilläggsandelar samt bristen på eftermarknad 

En medlem kan överföra sin rätt till insatsen för en grundandel eller tilläggsandel på någon annan genom ett 
skriftligt meddelande till Metsäliitto. Om förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller på ansökan godkänns som 
medlem, har han eller hon samma rätt till återbetalning av insatsen för grundandelar och tilläggsandelar och 
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. 
Överföring till person ytter om Metsäliitto jämställs med uppsägning av medlemskap, dvs. förvärvaren har 
endast rätt att få återbetalning av det belopp som har betalats till Metsäliitto för grund- eller tilläggsandelarna. 
Om förvärvaren inte är medlem i Metsäliitto, ska förvärvaren ansöka om medlemskap inom sex (6) månader 
efter förvärvet. Se tilläggsuppgifter om mängden mottaget industriellt gagnvirke som följer med 
grundandelarna nedan i punkt ”4. Central information om medlemskap och andelar – Metsäliittos 
vinstutdelning och vinstutdelningspolitik – Virkeshandelsbaserad vinstutdelning”. 

Med anledning av det ovan sagda, kan grund- och tilläggsandelar inte överföras till andra än Metsäliittos 
medlemmar eller sådana som ansöker om medlemskap och godkänns som medlemmar och det finns inte en 
organiserad andrahandsmarknad för grund- och tilläggsandelarna, där man kunde bedriva handel med dem. 
Grund- och tilläggsandelarna är inte värdepapper och inga andelsbevis eller andelsbrev ges mot dem. 

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarnas inlösningsvillkor 

Metsäliitto har rätt att lösa in alla eller en del av Metsä1- och/eller Metsä2-tilläggsandelarna. Styrelsen kan 
besluta om att inlösen riktar sig till ett visst tilläggssandelsslag och/eller i vilket förhållande Metsä1- och 
Metsä2-tilläggsandelar löses in. En eventuell inlösning skulle utföras i proportion till det slagspecifika 
ägarskapet i det andelsslag som är föremål för inlösen, dvs. av varje medlem skulle inlösas en lika stor 
proportionell andel av de tilläggsandelar som är föremål för inlösen. Inlösningspriset är tilläggsandelens 
nominella värde, dvs. en (1) euro. Utnyttjande av inlösningsrätten kunde vid behov användas för att förvalta 
Metsäliittos andelskapital. Inlösningsvillkoret regleras närmare i 6 b § i Andelslagets stadgar. 

Återbetalning av grund- och tilläggsandelar 

Återbetalning av tilläggsandelens belopp 

Tilläggsandelarnas ägare har rätt att få Metsä1-, Metsä2-, A- och B-tilläggsandelarnas belopp återbetalt då 
medlemskapet upphör eller genom att skriftligt begära återbetalning av Metsäliitto medan medlemskapet 
fortsätter.  

Det belopp som erlagts för A-tilläggsandelar samt Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar återbetalas inom sex 
(6) månader och det belopp som erlagts för B-tilläggsandelar inom aderton (18) månader efter utgången av den 
räkenskapsperiod under vilken medlemskapet upphörde eller Andelslaget mottog medlemmens skriftliga 
begäran om minskning av antalet tilläggsandelar, dock med beaktande av vad som sägs nedan om styrelsens 
rätt att senarelägga återbetalning av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar samt om maximalt 
återbetalningsbelopp. 
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Om medlem begär återbetalning av Metsä1-tilläggsandel eller om Metsäliitto inlöser en Metsä1-tilläggsandel, 
riktar sig återbetalningen eller inlösningen sig först till den tilläggsandel som har kortast tid kvar till ovan 
avsedda omvandling till Metsä2-tilläggsandel. 

Metsäliittos styrelse har rätt att enligt egen prövning senarelägga återbetalning av det belopp som betalats för 
Metsä1- eller Metsä2-tillläggsandelar 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 Beslutet angående senareläggning kan gälla tilläggsandelar 
som har sagts upp högst tre månader tidigare, vilka inte ännu har betalats ut. Vid bedömningen av 
betalningsförmåga och solvens kan styrelsen beakta till exempel Andelslagets soliditetsgrad, skuldsättning och 
likviditet, begränsningar i villkoren för extern finansiering, förfalloprofilen för skulder samt Metsäliittos och 
Metsä Groups förmåga att generera kassaflöde samt investeringar inom den närmaste framtiden och eventuella 
andra förbindelser. 

Uppsägningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar kan inte återtas efter att medlem har lämnat meddelande 
om avgång. 

Återbetalningen av både grundandelar och tilläggsandelar omfattas av nedannämnda maximala 
återbetalningsbelopp. 

Återbetalning av grundandelar 

Medlem har rätt till återbetalning av det belopp som erlagts för grundandelarna då medlemskapet i Metsäliitto 
upphör. Grundandelsbeloppet betalas i regel tillbaka inom ett år från den bokslutsdag som följer närmast efter 
medlemskapets upphörande. Återbetalningen av grundandelar omfattas dock av så kallad påskyndad 
återbetalning. Det innebär att medlem efter medlemskapets upphörande kan få återbetalningen av 
grundandelarna redan före utgången av den månad som följer efter medlemskapets upphörande, under 
förutsättning att Metsäliitto har utdelningsbart överskott motsvarande återbetalningen och att det sammanlagda 
beloppet av de insatser för grundandelar som ska återbetalas under räkenskapsperioden inte överskrider 10 % 
av det totala grundandelsbeloppet enligt senast fastställda balansräkning. Rätten till påskyndad återbetalning 
fastställs i kronologisk ordning utifrån när medlemskapet har upphört. 

Om medlem skaffar mera skogsmark eller överlåter skogsmark till en annan, räknas medlemmens skyldighet 
att teckna grundandelar på nytt, på det sätt som definieras ovan i punkt ”4. Central information om medlemskap 
och andelar – Andelar samt centrala rättigheter, skyldigheter och egenskaper som är förknippade med dem – 
Grundandelar”. Om medlemmens skyldighet att teckna grundandelar minskar, kan han eller hon begära 
återbetalning av det belopp som betalats för den överskjutande delen med samma villkor som en avgående 
medlem. Gör medlem inte detta, kan de överskjutande grundandelarna för vilka full insats har betalats ändras 
till av styrelsen fastställda tilläggsandelar. 

Återbetalning av både grundandelar och tilläggsandelar omfattas av maximalt belopp som återbärs enligt 
beskrivningen i följande punkt. 

Maximalt belopp som återbetalas 

För återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar kan man enligt 16 § i Metsäliittos stadgar använda en 
tredjedel av det utdelningsbara överskottet enligt den senast fastställda balansräkningen. 

Kapitalbonus 

Genom att placera virkesförsäljningsinkomster eller andelsräntor från Metsäliitto i A-tilläggsandelar fram till 
31.12.2021 och Metsä2-tilläggsandelar från och med 1.1.2022, kan medlem införtjäna kapitalbonus så, att en 
(1) kapitalbonus förknippas med varje tecknad tilläggsandel. Kapitalbonus innebär en rätt att under de två (2) 
kalenderår (”Bruksperiod”) som följer efter att en tilläggsandel har tecknats, använda 
virkesförsäljningsinkomster från Metsäliitto till att teckna en ny tilläggsandel så, att den som tecknar 
tilläggsandelen betalar minst 75 % eller en större andel som fastställts av styrelsen (85 % vid datumet för detta 
presentationsdokument) genom att kvittera den mot en virkesförsäljningsfordran som betalas ut under 
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Bruksperioden. Det återstående beloppet av tilläggsandelens teckningspris betalas av Metsäliitto genom 
fondförhöjning. 

Metsäliittos styrelse fastställer fondförhöjningens andel för varje kalenderår som bildar kapitalbonusens 
förvärvningsperiod. För kapitalbonus som införtjänas på basen av tilläggsandelar som tecknas under 2021 har 
styrelsen fastställt en fondförhöjningsandel på 15 %. Om medlem då utnyttjar kapitalbonus som har införtjänats 
under 2021 för att under Bruksperioden som består av åren 2022–2023 teckna en ny tilläggsandel med medel 
från virkesaffär, kvitteras 85 % av tilläggsandelens teckningspris från virkeslikviden och återstående 15 % 
finansieras genom fondförhöjning från Andelslagets överskott. 

Utnyttjande av kapitalbonus ska meddelas skriftligt till Metsäliitto senast i samband med utbetalning av 
virkeslikvid under Bruksperioden. 

Kapitalbonus kan inte användas för att under Bruksperioden teckna nya tilläggsandelar med andelsränta i 
samband med utbetalning av ränta. Tilläggsandel som tecknas med kapitalbonus ger inte heller rätt till ny 
kapitalbonus. 

Om kapitalbonus inte utnyttjas under Bruksperioden, förfaller den automatiskt vid utgången av Bruksperioden. 

Om medlem avgår från Andelslaget eller begär återbetalning av tilläggsandel som har tecknats med 
kapitalbonus innan utgången av den två (2) år långa bindningsperiod som följer efter den två år långa 
Bruksperioden, räknas fondförhöjningen inte medlemmen eller den som mottagit överföring till godo för det 
belopp som betalats för Metsä1-tilläggsandelen vid fastställande av det belopp som ska återbetalas för Metsä1-
tilläggsandelen. 

Om tilläggsandel som är förknippad med kapitalbonus överförs till en annan och om förvärvaren är medlem i 
Metsäliitto eller på ansökan godkänns som medlem, har han eller hon samma rätt till kapitalbonus och 
utnyttjande av kapitalbonus som överlåtaren skulle ha haft. Om förvärvaren inte ansöker om medlemskap eller 
om ansökan avslås, förfaller den kapitalbonus som är förknippad med tilläggsandelen. Det är inte möjligt att 
överföra kapitalbonus utan att överföra den tilläggsandel som den är förknippad med. Uppsägning av 
tilläggsandel leder till att den kapitalbonus som är förknippad med densamma förfaller. 

Införtjänad kapitalbonus kan från och med 1.1.2022 endast användas för att teckna Metsä1-tilläggsandelar. Ett 
undantag till detta utgörs av kapitalbonus som har införtjänats under antingen 2020 eller 2021, vilka 
medlemmen under Bruksperioden 2022–2023 enligt eget val kan använda för att teckna antingen A-
tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar enligt deras normala bruksperiod, såvitt medlemmen har kvar A-
tilläggsandelar och de är förknippade med kapitalbonus. Om medlemmen omvandlar en A-tilläggsandel till en 
Metsä1-tilläggsandel, kan en eventuell kapitalbonus som är förknippad med ifrågavarande A-tilläggsandel 
under kvarvarande Bruksperiod endast användas för att teckna en Metsä1-tilläggsandel. 

Metsäliittos vinstutdelning och vinstutdelningspolitik 

Vinstutdelningspolitik 

Enligt Andelslagets stadgar kan överskottsåterbäring betalas till medlemmarna, liksom ränta eller annan 
avkastning på Metsäliittos överskott. Medel kan också delas till medlemmarna på andra sätt som lag om 
andelslag föreskriver om. Andelslagets fullmäktige fattar på styrelsens förslag om vinstutdelning beslut om 
utdelning av medel och utdelningsgrunder. Medel kan med fullmäktiges beslut enligt 6 § i Andelslagets stadgar 
också delas ut i form av tilläggsandelar. 

Den ränta som betalas för grundandelar och tilläggsandelar räknas ut enligt hur många dagar av 
räkenskapsperioden grundandelen eller tilläggsandelen har varit betald. Rätten till kommande ränta, 
överskottsåterbäring och annan avkastning upphör den dag då medlemskapet upphör. För tiden före 
medlemskapets upphörande betalas räntan för grundandelar och tilläggsandelar enligt hur många dagar av 
räkenskapsperioden grundandelen och tilläggsandelen har varit betald. 
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Om överskottsåterbetalning till medlemmarna förrättas enligt den omfattning, i vilken medlemmen har utnyttjat 
Metsäliittos tjänster under sin medlemskapstid, förrättas delningen i proportion till den volym industriellt 
gagnvirke som Andelslaget har mottagit av medlemmen under senast avslutade minst två (2) och högst sex (6) 
räkenskapsperioder. Endast industriellt gagnvirke som har levererats under tiden för medlemmens 
ikraftvarande medlemskap i Andelslaget beaktas vid fastställandet av överskottsåterbäring. Erhållande av 
sådan överskottsåterbäring förutsätter att mottagaren av överskottsåterbäring är medlem i Metsäliitto på 
överskottsåterbäringens betalningsdag. 

Vid utdelning av andelsräntor är avsikten att rikta den största avkastningen till grundandelar och Metsä1-
tilläggsandelar. Metsä1-tilläggsandelskapitalet som uppmuntrar till aktiv virkeshandel är ett betydande objekt 
för vinstutdelning och syftet är att bland tilläggsandelar betala den högsta andelsräntan till Metsä1-
tilläggsandelarna. Avkastningen för Metsä2-tilläggsandelar och A-tilläggsandelar är i regel mindre än för 
grundandelar och Metsä1-tilläggsandelar. Avkastningen på B-tilläggsandelar är i sin tur i regel lägre än den 
avkastning som betalas för Metsä2-tilläggsandelar och A-tilläggsandelar. 

Enligt Metsäliittos gällande vinstutdelningspolitik är syftet att betala ut cirka hälften av det operativa 
nettoresultatet till medlemmarna i form av andelsränta samt Metsä1-tilläggsandelar som Virkeshandelsbaserad 
Vinstutdelning (definieras senare) som beskrivs nedan. Vinstutdelningen följer fluktuationer i Metsäliittos och 
Metsä Groups ekonomiska operativa nettoresultat, dock så att stora årliga variationer jämnas ut. I normala 
situationer kan 5–40 % av den totala årliga vinstutdelningen delas ut till medlemmarna i formen av nedan 
beskrivna Virkeshandelsbaserade Vinstutdelning på basen av mottaget industriellt gagnvirke, och återstoden 
av vinstutdelningen betalas som andelsränta på grundandelar och tilläggsandelar. Den gällande 
vinstutdelningspolitiken har som mål att vinstutdelningen på grundval av mottaget industriellt gagnvirke ska 
utgöra 10–15 % av den totala årliga vinstutdelningen. 

Virkeshandelsbaserad vinstutdelning 

Den årliga överskottsåterbäringen strävas att utdelas så, att fördelningen utförs i proportion till den volym 
industriellt gagnvirke som Metsäliitto har mottagit av medlemmen under fyra (4) föregående 
räkenskapsperioder (”Virkeshandelsbaserad Vinstutdelning”). Volymen av energivirke som mottagits av 
medlemmarna beaktas inte i den Virkeshandelsbaserade Vinstutdelningen. 

En eventuell medlemsspecifikt fastslagen Virkeshandelsbaserad Vinstutdelning fastställs för Andelslagets 
medlemmar i huvudsak så, att andelen utdelning i pengar motsvarar beskattningens uppskattade 
förskottsinnehållning av den Virkeshandelsbaserade Vinstutdelningen och återstoden av den 
Virkeshandelsbaserade Vinstutdelningen delas ut till medlemmarna i form av gratis Metsä1-tilläggsandelar. 

Mottagande av Virkeshandelsbaserad Vinstutdelning förutsätter, att förvärvaren är medlem i Metsäliitto på den 
utbetalningsdag av Virkeshandelsbaserad Vinstutdelning som fastställs av Andelslagets fullmäktige. 

Om medlem i enlighet med 7 § i Andelslagets stadgar överför Metsäliittos grundandelar till en annan 1.1.2022 
eller senare, och om förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller godkänns som medlem på basen av ansökan, 
räknas vid kalkyl av mängden överskottsåterbäring vid eventuell överskottsåterbäring som sker efter 
överlåtelsetidpunkten och som grundar sig på mottagning av industriellt gagnvirke, förvärvaren till godo den 
relativa andel industriellt gagnvirke som emottagits av överlåtaren under uppföljningsperioden fram till 
överlåtelsetidpunkten som motsvarar de överförda andelarnas andel av samtliga överlåtarens grundandelar. 
Den volym mottaget gagnvirke som räknas förvärvaren till godo beaktas då inte vid fastställandet av 
överlåtarens eventuella överskottsåterbäring. 

Vid kalkylen av vinstutdelning som grundar sig på volymen av mottaget industriellt gagnvirke, fastställs den 
volym mottaget industriellt gagnvirke som beaktas vid utdelningen utgående från antalet grundandelar enligt 
medlemsförteckningen på den dag, då vinstudelningsårets stadgeenliga fullmäktigemöte sammanträder. 
Erhållande av vinstutdelning som grundar sig på mottagen volym industriellt gagnvirke förutsätter att 
förvärvaren har varit medlem i Metsäliitto på vinstutdelningens betalningsdag. 
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Historisk ränta för grundandelar och tilläggsandelar 

För Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar finns inga av fullmäktige fastställda andelsräntenivåer vid datumet för 
detta presentationsdokument. 
 
I tabellen nedan framställs räntenivåerna för grundandelar samt A- och B-tilläggsandelar under åren 2011–
2020. De framställda uppgifterna är historiska ränteuppgifter, vilka inte utgör en pålitlig grund för antaganden 
om kommande avkastning eller räntenivå. 

För år Grundandel, % A-tilläggsandel, % B-tilläggsandel, % 
2011 5,5 5,0 4,5 
2012 5,5 5,0 4,5 
2013 6,5 5,0 4,5 
2014 5,5 5,0 4,5 
2015 6,0 5,5 3,0 
2016 6,0 5,5 2,5 
2017 7,0 6,5 2,5 
2018 7,5 7,0 2,5 
2019 6,5 6,0 2,0 
2020 6,0 5,0 1,0 
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5. ALLMÄNNA VILLKOR OCH EMISSIONSVILLKOR FÖR METSÄLIITTO 
OSUUSKUNTAS METSÄ1- OCH METSÄ2-TILLÄGGSANDELAR 

Allmänt om tilläggsandelar 

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, B-
tilläggsandelar, 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. 

Dessa villkor presenterar huvudsakliga villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar. 
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. 

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. 

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

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. 

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.3  

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 

 
3 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. 

https://www.metsaforest.com/Placeringsalternativ
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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 Metsä2-tilläggsandelar, enligt första 
stycket i 6 a § i Andelslagets stadgar, före återbetalningens utbetalningsdag, beaktas nämnda automatiska 
omvandling till Metsä2-tilläggsandelar vid kalkyl av den avkastning medlemmen erhåller. 

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 

Medlem har rätt att få återbetalning av det belopp medlem har betalat för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 
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. 

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 Metsä2-tilläggsandelar 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. 

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 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. 

Begränsningar i fråga om överförbarheten av kapitalbonus som är förknippad med Metsä1-tilläggsandelar 
beskrivs nedan (se punkt 1.4.1 i dessa villkor).  

Omvandlingsklausuler som angår Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 

Metsä1-tilläggsandelarna omvandlas automatiskt till Metsä2-tilläggsandelar 10 år efter utgången av det 
kalenderår, under vilket Metsä1-tilläggsandelen 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 
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medlemmen redan äger, flyttar den överskridande delen inte till någon del omvandlingstidpunkten för Metsä1-
tilläggsandelar. 

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. 

Metsä2-tilläggsandelarnas giltighetstid har inte begränsats. 

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 Metsä1-tilläggsandelar i förhållande 1:1, 
varvid en A-tilläggsandel omvandlas till en Metsä1-tilläggsandel. Ansökan om omvandling ska lämnas 
skriftligt på det sätt som andelslagets 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. 

Om den A-tilläggsandel som omvandlas är förknippad med kapitalbonus i enlighet med emissionsvillkoren, 
kommer den Metsä1-tilläggsandel 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. 

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 

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. 

Noggrannare föreskrifter om inlösningsvillkoren i Metsäliittos stadgar. 

1. Metsä1-tilläggsandelar 

1.1 Allmänt om Metsä1-tilläggsandelar 

Metsä1-tilläggsandelarnas allmänna rättigheter beskrivs ovan i dessa villkor under punkten 
”Omvandlingsklausuler som angår Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar”. 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). 

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 
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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. 

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). 

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 belopp i samband 
med betalning av ränta, varvid teckningen anses ha skett på betalningsdagen för virkeslikvid eller andelsränta. 

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

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.  

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

- mot virkesförsäljningsinkomst som utbetalas under de två (2) kalenderår (”Bruksperiod”), 
- som följer efter det kalenderår då Metsä1-tilläggsandelen 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”).  

 
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 Metsä1-tilläggsandelarnas fondförhöjningsandel av 
blandförhöjningen enligt fullmäktiges beslut 28.4.2021 utgöra högst 25 % av Metsä1-tilläggsandelens 
teckningspris. 

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

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

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

Om den Kapitalbonus som är förknippad med Metsä1-tilläggsandel inte utnyttjas under Bruksperioden, 
förfaller Kapitalbonusen automatiskt vid utgången av Bruksperioden. 
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1.4.1 Kapitalbonus i samband med överföring och uppsägning av Metsä1-tilläggsandelar 

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 Metsä1-tilläggsandelen. 

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 Metsä1-
tilläggsandelen. Till medlem eller förvärvare återbetalas i sådana fall endast den del av Metsä1-tilläggsandelens 
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 Andra villkor som gäller Metsä1-tilläggsandelar 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 Metsä1-tilläggsandelar 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. Metsä2-tilläggsandelar 

2.1 Allmänt om Metsä2-tilläggsandelar 

Metsä2-tilläggsandelarnas allmänna rättigheter beskrivs ovan i dessa villkor under punkten ”Bestämmelser som 
är gemensamma för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar”. Metsä2-tilläggsandelarnas rätt till överskott, 
begränsningar och praxis i anslutning till återbetalning av tilläggsandelskapital samt Metsäliittos rätt till 
inlösning beskrivs ovan. 

2.2 Rätt att teckna  

Metsäliitto har inte för avsikt att erbjuda Metsä2-tilläggsandelar för att tecknas separat. Metsä1-
tilläggsandelarna omvandlas till Metsä2-tilläggsandelar efter utgången av en i Metsäliittos stadgar fastställd 
tidsperiod (se tilläggsuppgifter i punkten ”Omvandlingsklausuler som angår Metsä1- och Metsä2-
tilläggsandelar”.) Metsä2-tilläggsandelarnas maximala antal begränsas inte av Metsäliittos stadgar. 

3. Annat 

Bestämmelser om A-tilläggsandelar under övergångsperioden 

Metsäliitto avser inte emittera A- och B-tilläggsandelar 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 A-
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tilläggsandelsslaget (”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 Metsä1-tilläggsandelar enligt deras normala 
användningstid. Om medlem omvandlar A-tilläggsandel 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. 

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. 

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. 

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. 

 

  

https://www.metsaforest.com/Placeringsalternativ
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6. METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STADGAR 

1 § Firma och hemort 

Andelslagets firma är Metsäliitto Osuuskunta, på 
engelska Metsäliitto Cooperative. Nedan i dessa 
stadgar  används benämningen Metsäliitto. 

Metsäliittos hemort är Helsingfors. 

2 § Verksamhetsområde 

Metsäliittos syfte är att verka för att stödja 
medlemmarnas skogsbruk och för att ordna 
marknadsföringen av det virke som medlemmarna 
producerat på ett ekonomiskt och tekniskt 
effektivt sätt genom att eftersträva vinst och med 
iakttagande av principen om hållbar utveckling. 
För genomförande av detta syfte kan Metsäliitto 
producera skogsbrukstjänster, köpa och sälja 
virke, bedriva skogsindustri och annan förädling 
av och handel med skogsbruksprodukter samt 
förvärva fastigheter och värdepapper som är 
nödvändiga för verksamheten. Även andra än 
medlemmar kan utnyttja Metsäliittos tjänster. 

3 § Ansökan om medlemskap och inledning av 
medlemskapet 

Som medlem kan Metsäliittos styrelse anta varje 
privatperson eller sammanslutning som besitter 
minst tre hektar växtlig skogsmark i Finland, som 
är villig att verka för det syfte som anges i 
stadgarna och vars verksamhet inte heller i övrigt 
strider mot stadgarna. Med skogsägare jämställs 
också en sådan privatperson eller sammanslutning 
som har bestående besittningsrätt till skogen. 

Den som vill bli medlem i Metsäliitto ska till en 
av Metsäliittos styrelse befullmäktigad person 
inlämna en skriftlig ansökan i vilken han eller hon 
kommunvis anger den totala arealen växtlig 
skogsmark som han eller hon äger eller besitter på 
ett bestående sätt. 

Medlemskapet inleds när sökanden har antecknats 
i Metsäliittos medlems- och ägarförteckning. 

4 § Medlemmarnas skyldighet att teckna 
grundandelar 

Grundandelens nominella belopp är en (1) euro. 

Grundandelens teckningspris är andelens 
nominella belopp, om inte fullmäktige eller 
styrelsen med fullmakt av fullmäktige beslutar 
annat.  

Varje medlems skyldighet att teckna grundandelar 
bestäms utgående från arealen av den skogsmark 
som medlemmen äger och den kommun i vilken 
skogsmarken är belägen, dock så att medlemmen 
är skyldig att teckna högst 30 000 grundandelar. 
För fastställandet av grundandelarna indelas 
landet i fem geografiska zoner. Antalet 
grundandelar i den första zonen är 65, i den andra 
50, i den tredje 35, i den fjärde 22,5 och i den 
femte zonen 12,5 andelar per hektar. En 
kommunförteckning, av vilken antalet andelar per 
hektar framgår, ingår som bilaga till dessa 
stadgar. 

Varje medlems skyldighet att teckna grundandelar 
beräknas så att arealen av den skogsmark som 
medlemmen äger, angiven i hektar, multipliceras 
med det fastställda antalet grundandelar per 
hektar för kommunen i fråga, och produkten höjs 
till närmaste hela tal. 

Om en medlem förvärvar mer skogsmark eller 
överlåter skogsmark till någon annan, beräknas 
hans eller hennes skyldighet att teckna 
grundandelar på nytt på ovan nämnda sätt. Om 
medlemmens skyldighet att teckna grundandelar 
minskar, kan han eller hon begära återbetalning 
av det belopp som betalats för det överskjutande 
antalet grundandelar på samma villkor som en 
avgående medlem. Gör medlemmen inte detta, 
kan de överskjutande grundandelarna för vilka 
full insats har betalats ändras till av styrelsen 
fastställda tilläggsandelar. 

5 § Betalning av grundandelar 

Betalningen av grundandelar uppbärs på det sätt 
som styrelsen bestämmer ur köpeskillingen för 
virke som  mottagits av medlemmen eller på 
annat sätt i pengar inom fem (5) år från dagen för 
anslutning som medlem. 

Om medlemmens skyldighet att teckna 
grundandelar ökar med anledning av att han eller 
hon förvärvar mer skogsmark eller att stadgarnas 
bestämmelse om skyldighet att teckna andelar 
ändras, ska förhöjningen betalas inom fem (5) år 
från det att den trädde i kraft. 

Ränta eller överskottsåterbetalning till en medlem 
innehålls för betalning av grundandelarna tills 
medlemmens grundandelar är till fullo betalda. 
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6 § Tilläggsandelar 

Styrelsen kan besluta om att ge andra andelar än 
grundandelar till medlemmarna. Sådana andelar 
kallas tilläggsandelar. 

Medlem kan teckna tilläggsandelar endast om 
medlemmen har betalat sina grundandelar till sitt 
fulla belopp. 

Andelslaget kan ha A-tilläggsandelar och B-
tilläggsandelar samt Metsä1-tilläggsandelar och 
Metsä2-tilläggsandelar.  Antalet A-tilläggsandelar 
är minst en (1) och högst en miljard femhundra 
miljoner (1 500 000 000). Antalet B-
tilläggsandelar är minst en (1) och högst trehundra 
miljoner (300 000 000). Antalet Metsä1-
tilläggsandelar och Metsä2-tilläggsandelar har 
inte begränsats. 

Det belopp som betalats för A-tilläggsandelar 
samt Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar 
återbetalas till andelens ägare eller till den vilken 
hans eller hennes rättigheter har övergått inom sex 
(6) månader och det belopp som har betalats för 
B-tilläggsandelar inom arton (18) månader efter 
utgången av den räkenskapsperiod under vilken 
medlemskapet upphörde, eller andelslaget mottog  
en skriftliga begäran från andelens ägare om 
minskning av tilläggsandelarna med beaktande av 
vad som föreskrivs i 16 § i stadgarna. Dessutom 
gäller för återbetalning av Metsä1- och Metsä2-
tilläggsandelar vad som stadgas i 6c §. 

Tilläggsandelens nominella belopp är en (1) euro. 

På tilläggsandelarna betalas ränta enligt 14 § i 
stadgarna. Räntan på tilläggsandelarna kan avvika 
från den ränta som betalas på grundandelar och 
vara olika för olika slag av tilläggsandelar. 

Styrelsen fattar beslut om emission av  
tilläggsandelar, grunder för emissionen,  
teckningspris, betalning och andra 
emissionsvillkor. Styrelsen kan också fatta beslut 
om att emission av tilläggsandelar i andelslagets 
besittning. 

En medlem kan få sin tilläggsandel återbetalad 
antingen när han eller hon  utgår som medlem 
eller annars på skriftlig begäran. Om återbetalning 
av tilläggsandelar vid överföring av andel  
föreskrivs nedan i 7 §. 

För tilläggsandelar återbetalas ett belopp 
motsvarande det nominella värdet om inget annat 
stipuleras i emissionsvillkoren. Denna paragraf i 
stadgarna påverkar inte villkoren för A- eller B-

tilläggsandelar som har emitterats före 
paragrafens ikraftträdande. 

6 a § Bestämmelser om konvertering  

Metsä1-tilläggsandelarna konverteras automatiskt 
till Metsä2-tilläggsandelar 10 år efter utgången av 
det kalenderår, under vilket den tilläggsandel som 
konverteras har tecknats eller, om den har 
erhållits utan vederlag, mottagits. Den 
ovannämnda konverteringstidpunkten framskjuts 
dock 10 år längre fram i tiden från den 
ursprungliga konverteringstidpunkten i situationer 
som beskrivs i denna paragraf. 
Konverteringstidpunkten 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 
konverteringstidpunkten för respektive 
tilläggsandel (avrundat nedåt till närmaste hela 
euro för varje enskild avräkning och minskat med 
den mervärdesskatt eller motsvarande skatter och 
avgifter som tillämpas samt 
förskottsinnehållningens belopp). 
Konverteringstidpunkten för samma tilläggsandel 
kan framskjutas flera gånger, men 
konverteringstidpunkten kan inte vid en enskild 
framskjutning skjutas längre fram än 20 år efter 
utgången av det kalenderår under vilket den 
virkesinkomst som ligger som grund för 
ifrågavarande framskjutning har mottagits. Om 
andelens ägare äger flera Metsä1-tilläggsandelar, 
riktas framskjutningen av 
konverteringstidpunkten först till den 
tilläggsandel vars konverteringstidpunkt ligger 
närmast. Ovan presenterade 
konverteringstidpunkt  för respektive Metsä1-
tilläggsandel antecknas i medlems- och 
ägarförteckningen. Om andelens ägare kräver 
återbetalning av en Metsä1-tilläggsandel eller om 
Metsäliitto löser in en Metsä1-tilläggsandel, riktas 
andelens återbetalning eller inlösen först till den 
tilläggsandel, vars ovan avsedda 
konverteringstidpunkt ligger närmast. 

En A-tilläggsandel kan på ansökan konverteras 
till en Metsä1-tilläggsandel så, att sökanden får ett 
lika stort antal Metsä1-tilläggsandelar i stället för 
de A-tilläggsandelar som är föremål för 
konverteringen. Konverteringen utförs i 
förhållandet 1:1, varvid en A-tilläggsandel 
konverteras till en Metsä1-tilläggsandel. Ansökan 
om konvertering ska lämnas skriftligt till 
andelslagets styrelse. Konverteringen av A-
tilläggsandel till Metsä1-tilläggsandel träder i 
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kraft vid utgången av det kalenderår, under vilket 
andelslagets styrelse har mottagit ansökan om 
konvertering. 

6 b § Inlösningsvillkor 

Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är 
underställda inlösningsvillkor. Metsäliitto har rätt 
att inlösa alla Metsä1- och/eller Metsä2-
tilläggsandelar eller en del av dem. Inlösningen 
kan gälla antingen Metsä1- eller Metsä2-
tilläggsandelar eller bägge. Styrelsen kan fatta 
beslut om att rikta inlösen till ett slags 
tilläggsandelar och/eller den proportion, i vilken 
Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar löses in. 
Partiell inlösen utförs i proportion till det 
slagspecifika ägarskapet i  det andelsslag som är 
föremål för inlösen. Inlösningspriset är 
tilläggsandelens nominella värde.  

Andelslagets styrelse fattar beslut om att utnyttja 
rätten till inlösen. Andelarnas ägare ska 
informeras om inlösningsbeslutet på det sätt som 
avses i stadgarnas 20 §, varefter kravet på inlösen 
anses vara lämnat. 

Inlösningen är utförd då andelslaget har betalat 
inlösningspriset. Om inlösningspriset inte kan 
betalas till tilläggsandelens innehavare, kan 
inlösningspriset deponeras hos 
regionförvaltningsverket och inlösningen är 
utförd, då inlösningspriset är deponerat. 
Inlösningen utförs med tillgångar som ingår i det 
utdelningsbara överskottet med beaktande av vad 
som stadgas i stadgarnas 16 §. Tilläggsandelar 
som andelslaget har inlöst enligt detta 
inlösningsvillkor makuleras omedelbart vid 
inlösningsögonblicket. Andelslagets styrelse fattar 
beslut om andra frågor relaterade till inlösen. 

6 c § Senareläggning av återbetalning 

Metsäliittos styrelse har rätt att enligt egen 
prövning senarelägga återbetalning av det belopp 
som betalats för Metsä1-tilläggsandelar eller 
Metsä2-tilläggsandelar 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.  

Andelarnas ägare ska informeras om beslutet om 
senareläggning  på det sätt som avses i stadgarnas 
20 § och beslutet om senareläggning omfattar 
också sådana andelar som har sagts upp högst tre 
månader före beslutet om senareläggning och 
vilka inte ännu har återbetalats. Om en partiell 
återbetalning trots ovan avsett 
senareläggningsbeslut enligt styrelsens 
bedömning är möjlig, utförs den partiella 
återbetalningen till alla som är ägare till andelar 
som är föremål för senareläggning i proportion till 
antalet andelar som är underställda krav på 
återbetalning.  

Andelslaget kan dela ut tillgångar på det sätt som 
avses i 14 §, även om återbetalningen av Metsä1-
tilläggsandelar och Metsä2-tilläggsandelar till 
erlagt belopp eller nominellt värde skulle vara 
senarelagd på det sätt som avses i denna paragraf. 

7 § Överföring av grundandelar och 
tilläggsandelar 

En medlem kan överföra sin rätt till insatsen för 
en grundandel eller tillläggsandel på någon annan 
genom ett skriftlig meddelande till Metsäliitto. 
Om förvärvaren är medlem i Metsäliitto eller på 
ansökan godkänns som medlem, har han eller hon 
samma rätt till återbetalning av insatsen för 
grundandelar och 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. 

Rättsinnehavarna efter en avliden medlem har 
tillsammans rätt att använda den avlidnas 
rättigheter i andelslaget. Rättsinnehavarna kan 
utnyttja sina rättigheter endast genom gemensam 
representant. 

8 § Medlemmens ekonomiska ansvar 

Medlemmarna ansvarar inte personligen för 
andelslagets förbindelser. 

9 § Principiell marknadsföringsskyldighet 

Medlemskapet innebär en principiell skyldighet 
att till Metsäliitto för marknadsföring överlåta 
saluvirke som avverkas ur skog som medlemmen 
äger och besitter. 
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10 § Avgång och medlemskapets upphörande 

En medlem har rätt att avgå ur Metsäliitto genom 
en skriftlig anmälan till styrelsen eller till en av 
styrelsen befullmäktigad person. Medlemmens 
rättigheter och skyldigheter i Metsäliitto upphör 
genast när avgångsanmälan har kommit in till 
Metsäliitto. 

Om medlemmen till fullo har överfört rätten till 
insatsen för sina grundandelar på någon annan, 
har en skriftlig anmälan om överföringen samma 
inverkan som om överlåtaren hade anmält sin 
avgång hur Metsäliitto. 

När en sammanslutning som är medlem i 
Metsäliitto upphör eller upplöses, anses den ha 
avgått ur Metsäliitto. 

11 § Uteslutande av medlem 

Styrelsen kan utesluta medlem ur Metsäliitto: 1 
om han eller hon inte fullgör sina skyldigheter 
enligt lag och dessa stadgar, 2 om han eller hon 
har tillfogat Metsäliitto kännbar skada eller 
uppenbart har handlat i strid mot dess intressen, 3 
om han eller hon inte uppfyller de i 3 § i 
stadgarna nämnda förutsättningarna. 

En utesluten medlem har rätt att överklaga 
uteslutningsbeslutet hos fullmäktige. 
Besvärsskriften ska skickas till styrelsen inom en 
månad efter det att medlemmen har underrättats 
om uteslutande genom protokollsutdrag. Om 
fullmäktige måste rösta om uteslutandet, ska 
omröstningen förrättas med slutna röstsedlar. 
Beslutet om uteslutande återgår, om minst en 
tredjedel (1/3) av de vid omröstningen avgivna 
rösterna motsätter sig det. Har beslutet inte 
överklagats inom utsatt tid, förblir styrelsens 
beslut i kraft. 

12 § Återbetalning av insatser för 
grundandelar när medlemskapet upphör 

När medlemskapet i Metsäliitto har upphört, har 
den tidigare medlemmen eller den till vilken 
rätten till grundandelarna har övergått, rätt att 
återfå insatsen för grundandelarna inom ett år 
efter närmast följande bokslutsdag efter att 
medlemskapet upphörde med beaktande av vad 
som föreskrivs i 16 § i stadgarna. 

Utan hinder av ovanstående kan en före detta 
medlem få tillbaka sin insats för grundandelar 
inom den kalendermånad som följer efter att 
medlemskapet upphört, under förutsättning att 
Metsäliitto har utdelningsbart överskott 

motsvarande återbetalningen, och att det 
sammanlagda beloppet av de insatser för 
grundandelar som ska återbetalas under 
räkenskapsperioden inte överstiger tio (10) 
procent av andelskapitalet enligt senast fastställda 
balansräkning. Rätten till påskyndad återbetalning 
bestäms i kronologisk ordning utifrån när 
medlemskapet har upphört. 

Den påskyndade återbetalningen verkställs som 
förvärv av egna andelar som avses i 19 kap. 10 § i 
lagen om andelslag och de grundandelar som 
förvärvas genom påskyndat förfarande makuleras 
automatiskt vid inlösningstillfället. Vid en sådan 
inlösning iakttas till tillämpliga delar vad som 
fastställts för återbetalning av tilläggsandelar i 
denna stadga. Överskott används för inlösen. 
Styrelsen kan dock besluta annorlunda om 
användningen av medlen. 

13 § Reservfond 

Andelslaget har en reservfond. Till reservfonden 
ska överföras minst fem procent av 
räkenskapsperiodens överskott, minskat med 
tidigare räkenskapsperioders underskott i 
balansräkningen, tills reservfonden har uppnått  
minst 70 000 000 euro. 

14 § Disponering av överskott och annan 
utdelning av tillgångar 

Överskott kan utbetalas till medlemmarna. 

Ränta eller annan avkastning av Metsäliittos 
överskott kan utbetalas till medlemmarna. 

Medel kan också utbetalas till medlemmarna på 
annat sätt som avses i 16 kap. 1 § i lag om 
andelslag. 

Andelslagets fullmäktige fattar beslut om 
utbetalning av medel och grunderna för 
utbetalningen. Medel kan genom fullmäktiges 
beslut också delas ut i form av tilläggsandelar 
som avses i 6 §. 

Räntan på grundandelarna och tilläggsandelarna 
beräknas utifrån det antal dagar under 
räkenskapsperioden  som grundandelen och 
tilläggsandelen  har varit inbetalda. 

Om överskott utdelas till en medlem i förhållande 
till i vilken grad han utnyttjat  Metsäliittos 
tjänster, verkställs utdelningen i förhållande till 
volymen av det industriella gagnvirke som 
Metsäliitto har mottagit av medlemmen under 
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minst två (2) och högst sex (6) föregående 
räkenskapsperioder. Fullmäktige fattar på 
styrelsens förslag beslut om återbetalning av 
överskott och den granskningsperiod som gäller 
för det inom ovannämnda gränser. Om medel 
delas ut i form av tilläggsandelar som avses i 6 §, 
avrundas antalet tilläggsandelar som tilldelas 
medlemmen nedåt till närmaste hela tilläggsandel. 

Rätten till framtida ränta eller utdelning av 
överskott eller annan intäkt upphör den dag då 
medlemskapet har upphört. 

15 § Donationer  

Andelslagets medel kan användas för gåvor för ett 
allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål. 
Andelslagets styrelse kan besluta om en sådan 
gåva, då gåvobeloppet med hänsyn till 
användningsändamålet samt andelslagets ställning 
och övriga omständigheter kan anses skäligt. 

16 § Andelen grundandelar  och 
tilläggsandelar som återbetalas och de 
uppsagda andelarnas rättigheter 

För återbetalning av grundandelar och  
tilläggsandelar kan man använda en tredjedel av 
det utdelningsbara överskottet enligt den senast 
fastställda balansräkningen. 

De rättigheter som en uppsagd grundandel eller 
tilläggsandel ger i andelslaget före återbetalning 
stadgas i 14 § av dessa stadgar. Rätten till 
kommande ränta, återbetalning av överskott eller 
annan avkastning upphör den dag, då 
medlemskapet i andelslaget upphör. Räntan som 
betalas för grundandel och tilläggsandel för tiden 
före medlemskapets upphörande räknas enligt 
antal dagar under vilka grundandelen eller 
tilläggsandelen har varit betalda under 
räkenskapsperioden. 

17 § Fullmäktige 

Medlemmarnas beslutanderätt utövas av 
fullmäktige, som väljs bland medlemmarna inom 
respektive valkrets. Förvaltningsrådet fastställer 
indelningen av landet i valkretsar. Vid 
bestämmande av valkretsarna strävar man efter att 
följa samma indelningsgrunder som för 
Metsäliittos distriktsorganisation. Från varje 
valkrets väljs en fullmäktigeledamot per varje 
påbörjat 2300-tal röstberättigade medlemmar i 
Metsäliitto som finns upptagna i vallängden för 
valkretsen den 1 januari det år valet förrättas. 

Medlemmarna kan delta i valet av fullmäktige per 
post eller dataförbindelse eller annat tekniskt 
hjälpmedel. En av förvaltningsrådet tillsatt 
valnämnd fastställer valets tillvägagångssätt så, 
att förfarandet tryggar medlemmarnas rätt att 
använda sin rösträtt och att uppställa kandidater. 

Fullmäktigeledamöterna väljs på det sätt som 
anges i bifogade Metsäliittos valordning med 
iakttagande av proportionellt valsätt. 

Valbara till fullmäktige är Metsäliittos fullvärdiga 
medlemmar som antagits som medlemmar före 
den 1 januari det år när valet förrättas och som 
inte är anställda hos Metsäliitto eller dess 
koncernbolag eller medlemmar i Metsäliittos 
förvaltningsråd eller styrelse. 

Om någon invald avgår ur fullmäktige eller från 
att vara medlem i Metsäliitto, eller han eller hon 
blir invald i  förvaltningsrådet eller styrelsen 
innan mandatperioden tagit slut ska 
förvaltningsrådet inkalla en suppleant enligt 
valordningen till ifrågavarande fullmäktige. 

Fullmäktigeval förrättas vart fjärde år. 
Fullmäktiges mandattid börjar den 1 juli det år när 
valet förrättas och upphör den 30 juni fyra år 
senare. 

Fullmäktige har rätt att för sina medlemmar 
fastställa arvoden samt ersättning för 
resekostnader. 

18 § Fullmäktiges sammanträde 

Fullmäktige håller årligen ett ordinarie 
sammanträde på en dag som fastställs av 
förvaltningsrådet senast före utgången av juni 
efter räkenskapsperiodens utgång. 

Extra sammanträde hålls, om så har beslutats vid 
fullmäktiges tidigare sammanträde eller om 
förvaltningsrådet eller styrelsen anser det 
nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av 
fullmäktigeledamöterna för ett angivet ändamål 
skriftligt anhåller om det av förvaltningsrådet. 

Fullmäktigesammanträdena hålls på Metsäliittos 
hemort eller i Esbo, om inte förvaltningsrådet i ett 
enskilt fall beslutar att sammanträdet ska hållas på 
någon annan ort i Finland. 

Fullmäktigesammanträdet öppnas av 
förvaltningsrådets ordförande. Därefter väljer 
fullmäktige en ordförande för sammanträdet. 
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Medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen 
har rätt att närvara och yttra sig vid 
fullmäktigesammanträdet. 

Vid fullmäktigesammanträdet har varje ledamot 
en röst. Ärendena avgörs genom enkel 
röstmajoritet bland dem som deltar i 
omröstningen, om inte annat föreskrivs i lag eller 
i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs val genom 
lottning, andra ärenden genom ordförandens röst. 
Om mötets ordförande inte är medlem av 
fullmäktige, avgörs ärendet vid lika röstetal också 
i andra frågor genom lottning. 

Protokollet över fullmäktigesammanträdet förs 
och undertecknas av förvaltningsrådets 
sekreterare och det bestyrks av sammanträdets 
ordförande och två valda protokolljusterare. 

19 § Deltagande i fullmäktiges beslutsfattande 
på distans 

Genom förvaltningsrådets beslut kan fullmäktiges 
medlemmar delta i beslutsfattande med 
förmedling av post eller dataförbindelse eller 
annat tekniskt hjälpmedel. Anvisningar för 
deltagande i beslutsfattandet lämnas i kallelsen till 
fullmäktiges sammanträde. 

20 § Fullmäktiges beslutsfattande i övriga 
situationer och tillkännagivande av beslut till 
andels- eller aktieägare 

Om beslutsfattandet enligt 5 kap. 32 § eller någon 
annan föreskrift i lag om andelslag förutsätter att 
beslutet biträds av innehavare till vissa slag av 
andelar, anordnas innehavarnas deltagande i 
beslutsfattandet genom förmedling av post, 
dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel på 
ett sätt som beslutas av styrelsen. 

Om lagen om andelslag föreskriver att ett beslut 
som skall fattas eller har fattats inom Metsäliitto 
skall delges andelsinnehavarna, sker delgivningen 
i Metsäliittos medlemstidning eller annan 
motsvarande publikation eller i en tidning med 
bred spridning som publiceras i Finland, om inte 
lagen om andelslag föranleder något annat  
förfaringssätt. 

21 § Sammankallande av fullmäktige 

Fullmäktigesammanträdet sammankallas av 
förvaltningsrådet. Kallelse till 
fullmäktigesammanträdet ska sändas skriftligen 
till varje ledamot tidigast två (2) månader och 
senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen. I 

kallelsen ska anges vilka ärenden som kommer att 
behandlas vid sammanträdet. 

Avvikande från det ovan nämnda ska kallelse till 
fullmäktigesammanträde levereras skriftligen till 
varje ledamot tidigast två (2) månader och senast 
en månad före sammanträdesdagen, om man vid 
sammanträdet behandlar ärenden som avses i 5 
kap. 21 § i lagen om andelslag. 

Av fullmäktigeledamöterna föreslagna ärenden 
kan tas upp till behandling vid fullmäktiges 
ordinarie sammanträde, om dessa skriftlig en har 
anmälts till förvaltningsrådet minst tjugo (20) 
dagar före sammanträdet. 

22 § Ärenden som ska behandlas vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträde 

Vid fullmäktiges ordinarie sammanträde 

framläggs 

1 bokslutet, som också omfattar koncernbokslut, 
verksamhetsberättelse,  

2 förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, 

3 revisionsberättelsen, 

4 styrelsens förklaring på eventuella 
anmärkningar som revisorn ger i 
revisionsberättelsen, 

beslutas 

5 om fastställande av bokslutet, som också 
omfattar koncernbokslutet, 

6 om dispositionen av överskott enligt den 
fastställda balansräkningen, 

7 om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i 
styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande 
direktören, 

8 om arvodena till ordföranden och ledamöterna i 
förvaltningsrådet samt till revisor, 

9 om antalet ledamöter i förvaltningsrådet, 

väljs 

10  ledamöterna i förvaltningsrådet, 
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11  en revisor som ska vara ett av 
Centralhandelskammaren godkänt 
revisorssamfund, samt behandlas  

12  övriga i kallelsen nämnda ärenden. 

23 § Förvaltningsrådet 

Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och 
högst trettio (30) personer som fullmäktige utsett 
bland Metsäliittos medlemmar. Därtill kan 
personalen utse högst fem (5) ledamöter på det 
sätt som särskilt stadgas i lag om 
personalrepresentation i företagens förvaltning.  

På förslag av förvaltningsrådet kan fullmäktige 
till förvaltningsrådet utöver de ordinarie 
ledamöterna och personalrepresentanterna välja 
högst tre (3) sakkunnigledamöter. 

Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet 
börjar efter det ordinarie 
fullmäktigesammanträdet vid vilket han eller hon 
har blivit invald och fortsätter till utgången av det 
ordinarie fullmäktige sammanträde som hålls tre 
(3) år senare.  

Vid inval av ledamöter i förvaltningsrådet 
eftersträvar man regional jämlikhet. 

Metsäliittos styrelseledamöter får inte höra till 
förvaltningsrådet. 

Förvaltningsrådet kan ha kommittéer som 
förbereder ärenden som hör till förvaltningsrådets 
beslutanderätt. Förvaltningsrådet fattar beslut om 
att grunda en kommitté samt om dess 
sammansättning och arbetsordning. 

24 § Förvaltningsrådets sammanträde 

Förvaltningsrådet utser inom sig för ett år i sänder 
en ordförande och en vice ordförande samt kallar 
en sekreterare. 

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av sin 
ordförande eller vid förfall för denna av sin vice 
ordförande så ofta som ärendena det påkallar eller 
styrelsen det begär. 

Förvaltningsrådet är beslutfört om mera än hälften 
av dess ledamöter är närvarande vid 
sammanträdet. Vid förfall för både ordföranden 
och vice ordföranden, handhas ordförandens 
uppgifter av en ledamot i förvaltningsrådet vilken 
de närvarande utser.  

Genom förvaltningsrådets ordförandes beslut kan 
förvaltningsrådets medlemmar delta i 
beslutsfattandet genom förmedling av posten, 
dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. 
Anvisningar för deltagande i beslutsfattandet ges i 
sådana fall i kallelsen till förvaltningsrådets 
sammanträde. 

Vid lika röstetal vid röstning i förvaltningsrådet 
avgör ordförandens röst. Om rösterna faller jämnt 
vid val av ordförande, avgörs valet genom 
lottning. 

Vid förvaltningsrådets sammanträde förs 
protokoll, i vilket antecknas vilka som varit 
närvarande, beslut som fattats och omröstningar 
som företagits. 

Styrelsens ledamöter har rätt att närvara och yttra 
sig vid förvaltningsrådets sammanträden. 

Förvaltningsrådets ordförande eller vice 
ordförande och sekreterare undertecknar 
handlingar som skickas ut på förvaltningsrådets 
vägnar. 

25 § Förvaltningsrådets uppgifter 

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka att 
Metsäliitto sköts i enlighet med dessa stadgar, 
förvaltningsrådets beslut och Metsäliittos intresse, 
samt att tillse att fullmäktiges beslut verkställs. 

Till förvaltningsrådet uppgifter hör att: 

1 För tre (3) år i sänder utse styrelseledamöter och 
att fastställa deras löner och arvoden. Valbara till 
styrelsen är Metsäliittos medlemmar. 
Förvaltningsrådet kan befria en styrelseledamot 
från sitt uppdrag före utgången av mandattiden. 

2 Ge styrelsen anvisningar i ärenden som är 
vittgående eller annars principiellt viktiga.  

3 Ge fullmäktige sitt utlåtande om bokslutet, som 
också omfattar koncernbokslutet samt om 
verksamhetsberättelsen. 

4 Sammankalla till fullmäktiges sammanträde. 

5 Ge fullmäktige sitt utlåtande om disposition av 
överskottet. 

6 Bereda de ärenden som ska behandlas av 
fullmäktige. 
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7 Fatta beslut om övriga ärenden som styrelsen 
överför till förvaltningsrådet för avgörande eller 
som enligt dessa stadgar eller lag ska behandlas 
av förvaltningsrådet. 

26 § Styrelsen 

Till styrelsen hör minst fem (5) och högst åtta (8) 
ledamöter. 

Mandatperioden för en ledamot i styrelsen börjar 
från ingången av det kalenderår som börjar efter 
det förvaltningsrådets sammanträde vid vilket han 
eller hon har blivit vald, och pågår tre år i sänder. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i 
sänder. 

Styrelsen sammanträder vid behov på 
ordförandens kallelse. 

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av dess 
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är 
ordförandens röst avgörande. 

Styrelsen kan ha utskott som förbereder ärenden 
som faller inom styrelsens beslutanderätt. 
Styrelsen fattar beslut om att grunda ett utskott 
samt om dess sammansättning och arbetsordning. 

27 § Styrelsens uppgifter 

Styrelsens uppgift är att besluta om de 
angelägenheter som omfattas av styrelsens 
beslutanderätt enligt gällande lag om andelslag 
vid respektive tidpunkt samt därtill: 

1 välja och uppsäga verkställande direktör, som 
samtidigt är koncernchef för koncernen Metsä 
Group, om inte styrelsen beslutar annat, 

2 fastställa koncernchefens uppgifter och villkor 
för arbetsförhållandet, 

3 fastställa verkställande direktörens uppgifter 
och villkor för arbetsförhållandet, 

4 anställa och avskeda de ledande tjänstemän som 
omedelbart underlyder verkställande direktören, 

5 besluta om förvärv och avyttrande av fastigheter 
samt om inteckning av dem för skuld, 

6 förbereda de ärenden som ska behandlas vid 
förvaltningsrådets sammanträden. 

7 besluta om andra ärenden, vilka enligt dessa 
stadgar eller med stöd av lag ska behandlas av 
den.  

Vid styrelsesammanträdena ska föras protokoll. 

28 § Att vara i tjänst hos eller delta i 
förvaltningen i andra samfund 

Personer inom Metsäliittos förvaltning får inte 
vara anställda av affärsföretag eller andra 
samfund som direkt eller indirekt är verksamma 
inom samma bransch som Metsäliitto eller dess 
koncernbolag och inte heller vara verksamma i 
sådana företags eller samfund förvaltning. Sådana 
företag eller samfund, i vilka Metsä Group-
koncernen är ägare eller i vilka ett koncernbolag 
är delaktigt är dock inte ett sådant samfund som 
avses ovan. 

29 § Räkenskapsperiod, bokslut och revision 

Metsäliittos räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslutet ska färdigställas senast den 31 mars. 
Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till 
förvaltningsrådets ordförande senast två veckor 
före fullmäktiges ordinarie sammanträde. 

30 § Företrädande 

Andelslaget företräds av styrelsens medlemmar, 
verkställande direktören eller av styrelsen 
befullmäktigade företrädande, alltid två 
tillsammans. 

31 § Distriktsråd 

Som kontaktlänk mellan medlemmarna och 
Metsäliittos anskaffningsorganisation finns i varje 
anskaffningsdistrikt ett distriktsråd.  

Till rådet hör: 

1 de från distriktets område invalda ledamöterna i 
fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen; 

2 av de kandidater som inte har invalts i 
fullmäktige två gånger så många personer som 
invalts till fullmäktigeledamöter från distriktets 
område, dock alltid minst fem, i den ordning som 
det personliga röstetalet anger. 

Distriktsrådet kan kalla sakkunnigmedlemmar. 
Distriktsrådets uppgifter finns angivna i 
reglementet, som fastställs av förvaltningsrådet. 
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32 § Ombildning av sammanslutningsform 

Om Metsäliitto ombildas till ett aktiebolag får 
medlemmarna i fusionsvederlag aktier i 
aktiebolaget, i förhållande till antalet betalade 
grundandelar och tilläggsandelar. 

33 § Likvidation eller upplösning av 
andelslaget 

Om Metsäliitto upplöses, utdelas till 
medlemmarna efter det att skulderna har betalats: 

1 den del av de utdelningsbara tillgångarna som 
tillfaller tilläggsandelarna, dock högst insatsen för 
tilläggsandelarna, 

2 den del av de utdelningsbara tillgångarna som 
tillfaller grundandelarna, dock högst insatsen för 
grundandelarna, 

3 återstående medel i proportion till vad 
respektive medlem har betalt i insatser för 
grundandelar. 

34 §  Ändring av stadgarna 

Om inte lagen om andelslag föreskriver ett 
strängare förfarande, krävs för ändring av dessa 
stadgar att ändringsförslaget vid fullmäktiges 
sammanträde biträds av minst två tredjedelar (2/3) 
av fullmäktigeledamöterna. 

Vid beslut som gäller ombildande av Metsäliitto 
till aktiebolag, krävs att ändringsförslaget vid 
fullmäktiges sammanträde biträds av minst tre 
fjärdedelar (3/4) av fullmäktigeledamöterna. 
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7. ÖVRIG INFORMATION TILL DEN SOM UTNYTTJAR TECKNINGSRÄTTEN 

Beskrivning av den ekonomiska situationen och betydande händelser under den senaste tiden 

Metsäliitto Osuuskuntas och Metsä Groups ekonomiska uppgifter och information om betydande händelser 
under den senaste tiden finns att tillgå på Metsä Groups webbplats under avsnittet om ekonomi och i Metsä 
Groups meddelandearkiv på adressen https://www.metsagroup.com/fi/. 

Beskattning 

Uppgifter som berör beskattning grundar sig på lagstiftning som gällt vid datumet för detta dokument och 
lagstiftningen kan förändras under placeringstiden. Beskrivningen gällande beskattning av avkastning på 
tilläggsandelskapital och överlåtelse av andelar är inte uttömmande och gäller endast medlemmar som är 
allmänt skattskyldiga i Finland. Medlemmarna bör vända sig till sin egen skatterådgivare för att försäkra sig 
om beskattningen för egen del. 

Beskattning av avkastningen 

På avkastning som betalas på tilläggsandelskapital tillämpas reglering gällande beskattning av andelslagens 
överskott, dvs. vinst. Av avkastningen för alla andelsslag för medlemmar, inklusive Metsä1-tilläggsandelar, är 
för naturliga personer och dödsbon  till 25 % skattepliktig kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 
ett sammanlagt årligt totalbelopp på 5 000 euro.4 Av den del av avkastningen som överskrider 5 000 euro är 
85 % skattepliktig kapitalinkomst och 15 % skattefri inkomst. 

Kapitalinkomst beskattas för närvarande med en skattesats på 30 %. Dock är skattesatsen 34 % till den del de 
sammanlagda kapitalinkomsterna under kalenderåret överskrider 30 000 euro. 

Regleringen av beskattning av andelslagets överskott, dvs. vinst tillämpas också på utdelningen av Metsä1-
tilläggsandelar som en del av vinstutdelningen.5 Den beskattningsbara inkomsten är i sådana fall Metsä1-
tilläggsandelens nominella värde. 

Näringssammanslutningars avkastning från andelskapital, vilka hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets 
inkomstkälla, ingår i den näringsinkomst eller jordbruksinkomst som fördelas till delägarna, som fördelas i 
förvärvsinkomst- och kapitalinkomstandelar. Den skattefria delen dras av från delägarens inkomstandel. 
Andelskapitalavkastning som hör till den personliga inkomstkällan beskattas direkt hos sammanslutningens 
medlemmar. 

Andelskapitalavkastning som i en beskattningssammanslutning fastställts som ren lantbruksinkomst eller ren 
inkomst från annan verksamhet, fördelas mellan delägarna i proportion till den andel av sammanslutningens 
inkomster som de har. Ovan nämnda beskattning av andelskapitalavkastning hos naturliga personer eller 
dödsbon tillämpas också på andelskapitalinkomst som erhålls genom sammanslutningar. 

Samfällda skogars andelskapitalinkomster beskattas som den samfällda förmånens inkomst från 
näringsverksamhetens, lantbrukets eller personliga inkomstens inkomstkälla. Skattesatsen för samfällda 
förmåner är 26,5 %. Delägarnas andel av den samfällda förmånens inkomst är inte beskattningsbar inkomst 
hos den samfällda förmånens delägare. 

Andelskapitalinkomster är i regel skattefria för samfund. Ett undantag gäller till exempel avkastning från 
placeringskapital, där 75 % är beskattningsbar inkomst och 25 % skattefri inkomst. Samma principer gäller 
också avkastning från andelskapital, vilken ingår i den inkomstandel som samfund får från sammanslutning. 

Förskottsinnehållning ska verkställas på avkastning från andelskapital, då mottagaren är en naturlig person 
eller dödsbo. Förskottsinnehållning verkställs också på avkastning på andelskapital som erhålls av 

 
4 Denna lindring på 5 000 euro räknas per skattskyldig och vid tillämpning beaktas alla andelsräntor som emottagits från icke offentligt 
noterade andelslag.  
5Beskattningsbehandlingen has säkrats i preliminära diskussioner med skatteförvaltningen. 

https://www.metsagroup.com/fi/
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rörelseidkare och yrkesutövare samt lantbrukare. Förskottsinnehållningen är 7,5 % om det sammanlagda 
beloppet av överskott från andelslaget till personen är högst 5 000 euro. För den överskridande delen är 
förskottsinnehållningen 25,5 %. 

Överlåtelse av andel 

Överlåtelse av andel beskattas som överlåtelsevinst, varvid anskaffningsutgiften och kostnader av försäljningen 
kan dras av från det skattepliktiga överlåtelsepriset då man fastställer den beskattningsbara överlåtelsevinsten. 
Om tilläggsandelen är erhållen som en del av vinstutdelning, är anskaffningspriset dess nominella värde. 

Då överlåtelsen beskattas enligt inkomstskattelagen kan naturliga personer, finländska dödsbon eller samfällda 
förmåner alternativt vid beskattningen använda sig av en presumtiv anskaffningsutgift i stället för den verkliga 
anskaffningsutgiften, vars storlek är 20 % av försäljningspriset eller om tilläggsandelarna har ägts tio minst tio 
års tid, 40 % av försäljningspriset. Naturliga personers och dödsbons överlåtelsevinster är inte beskattningsbar 
inkomst, om de sammanlagda överlåtelsepriserna under skatteåret är högst 1 000 euro (med undantag för 
egendom, vars överlåtelse är skattefri enligt skattelagstiftningen). På motsvarande sätt är en överlåtelseförlust 
inte avdragbar om den överlåtna egendomens sammanlagda anskaffningsutgift är högst 1 000 euro och det 
sammanlagda överlåtelsepriset för alla egendomsöverlåtelser under skatteåret är högst 1 000 euro. 

På överlåtelse av andel betalas överlåtelseskatt, vilken är 1,6 % av köpeskillingen. Förvärvaren är skyldig att 
betala skatten. 

 

  



43 
 

8. TILLÄGGSUPPGIFTER OCH DOKUMENT TILL PÅSEENDE 

Tilläggsuppgifter om Metsä Group och Metsäliitto Osuuskunta 

Tilläggsuppgifter om Metsä Group och Metsäliitto Osuuskunta finns att läsa på Metsä Groups webbplats på 
adressen https://www.metsagroup.com/fi/. 

Metsäliitto Osuuskuntas stadgar 

Metsäliitto Osuuskuntas stadgar finns att läsa på Metsä Groups webbplats i ekonomiavsnittet, under punkten 
Metsä Groups förvaltningsprinciper. 

Metsä Groups ekonomiska rapporter 

Metsä Groups årsöversikt 2020, vilken omfattar Metsäliitto Osuuskuntas bokslut för 2020, samt Metsä Groups 
delårsrapport för januari-mars 2021 finns att läsa på Metsä Groups webbplats i ekonomiavsnittet. 

Metsä Groups färskaste ekonomiska översikter finns att tillgå på Metsä Groups webbplats i ekonomiavsnittet 
an efter att de publiceras. 

Emissionsvillkor för Metsäliittos A- och B-tilläggsandelar 

A- och B-tilläggsandelarnas allmänna villkor och emissionsvillkor finns att läsa på Metsäliittos webbplats på 
adressen https://www.metsaforest.com/Placeringsalternativ. 
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