14.4.2003

Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjojen
vaihto
HPO-yhtymä Oyj:n arvo-osuuksiksi

Pääjärjestäjä:
Nordea Pankki Suomi Oyj

Vaihtopaikkoina ovat alla olevien pankkien konttorit:
Nordea Pankki Suomi Oyj, puh. 0200 3000

Osuuspankit ja Okopankki Oyj,
puh. 0100 0500
Sampo Pankki Oyj ,
puh. 0200 25765

Säästöpankit,
Paikallisosuuspankit,
Aktia Säästöpankki Oyj,
puh. 010 2476573
tai 010 247 6247
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1

KUVA OSAKEKIRJASTA. Osakekirjoja on kuitenkin iästä ja osakesarjasta riippuen erilaisia.

1. Tarkista, onko nimesi merkitty osakekirjaan osakkeenomistajaksi
KYLLÄ: siirry kohtaan 4.
EI: siirry kohtaan 2
2. Tarkista onko osakekirja siirretty nimellesi ja 3. onko Hämeen Puhelin Oy rekisteröinyt siirron
KYLLÄ: siirry kohtaan 4.
EI: hanki omistusoikeuden osoittavat asiakirjat (ks. tämän esitteen sivu 5, Rekisteröimättömät
osakkeet) ja siirry kohtaan 4.
4. Ota osakekirja(t), henkilöllisyystodistus, toimeksiantolomake (tämän esitteen takakannessa),
tarvittaessa valtakirja (tämän esitteen sivulla 7) sekä omistusoikeuden osoittavat asiakirjat mukaasi ja
käy oman pankkisi tai jonkun muun asiointipankin konttorissa.
Osinko vuodelta 2002 50 euroa osakkeelta, maksetaan automaattisesti tilillesi 9.9.2003, jos olet
vaihtanut osakekirjasi arvo-osuuksiksi viimeistään 22.8.2003.
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Arvoisa osakkeenomistaja
Paperiset osakekirjat arvo-osuuksiksi

Henkilöllisyyden todistaminen

HPO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka
pidettiin 9.4.2003, päätti liittää yhtiön osakkeet
arvo-osuusjärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että
Hämeen Puhelin Oy:n paperiset osakekirjat
poistuvat ja osakeomistukset kirjataan kunkin
osakkeenomistajan nimellä olevalle arvoosuustilille. Arvo-osuustilejä pitävät pankit,
pankkiiriliikkeet ja Suomen Arvopaperikeskus Oy.

Osakkeenomistajan on varauduttava todistamaan
henkilöllisyytensä. Mikäli osakkeenomistajan nimi
on muuttunut, tarvitaan lisäksi virkatodistus.

Muutoksella ei ole vaikutusta puhelinliittymänne
käyttöön.
Yhtiön nimenmuutoksesta
Entinen Hämeen Puhelin Oy muutettiin
julkiseksi osakeyhtiöksi vuoden 2002 lopulla ja
samassa yhteydessä yhtiön nimi muutettiin
HPO-yhtymä Oyj:ksi. Perinteinen nimi
Hämeen Puhelin Oy annettiin puhelin- ja
tietoliikennetoimintaa jatkamaan perustetulle
uudelle yhtiölle. Myöskään nimenmuutoksilla ei ole
vaikutusta puhelinliittymäänne.
Tietoa yhtiöstä
HPO-yhtymä Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon
kuuluvat uusi Hämeen Puhelin Oy, Hämeen
Sanomat Oy, Telekolmio Oy, Hämeen
tietotekniikkakeskus Oy ja niiden tytäryhtiöt.
Konsernin liikevaihto vuonna 2002 oli 49,4 milj.
euroa ja sen palveluksessa on 550 henkilöä.

Osingonmaksu
Osingon maksaminen osakkeenomistajalle
edellyttää, että hänen omistamansa osakkeet on
siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Osinko vuodelta
2002 on 50 euroa osakkeelta.

Valtakirja
Valtakirja tarvitaan, jos
- joku muu hoitaa asiaa osakkeenomistajan
puolesta
- osake on yhteisessä omistuksessa ja yksi
osakkeenomistajista hoitaa asiaa toisen tai
muiden puolesta
- jos osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai
hänelle on määrätty edunvalvoja
- yhteisöjen kohdalla tulee olla valtuutus tai ote
päättävän elimen pöytäkirjasta sekä jäljennös
rekisteriotteesta
- valtakirjalomake on tämän esitteen sivulla 7
Tärkeitä päivämääriä
14.4. – 11.5.2003
Osakkeenomistajat voivat jättää omistamansa
Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjan/osakekirjat
asiointipankissa olevaan tai avattavaan
arvopaperisäilytykseen, josta ne automaattisesti
muutetaan arvo-osuuksiksi.
12.5.2003 – 22.8.2003
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen
ilmoittautumisaika, jolloin osakkeenomistajien
pankkiin jättämät osakekirjat vaihdetaan arvoosuuksiksi.
9.9.2003
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksu
täsmäytyspäivänä 4.9.2003 on merkittynä
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Omistusoikeus

Kunnioittavasti

Omistusoikeus osakkeisiin selvitetään, kun
osakekirjat jätetään arvo-osuustilille kirjattavaksi.

HPO-YHTYMÄ OYJ
Vanajantie 7, PL 585
13111 Hämeenlinna
y-tunnus 0146642-7, kotipaikka Hämeenlinna
www.hpo-yhtyma.fi
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Toimintaohjeet osakkeenomistajille
HPO-yhtymä Oyj:n (ent. Hämeen Puhelin Oy)
yhtiökokous päätti 9.4.2003 liittää yhtiön osakkeet
arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään
siirtyminen (ilmoittautumisaika) alkaa 12.5.2003
ja päättyy 22.8.2003 (ilmoittautumispäivä). Arvoosuusjärjestelmään siirtymisen pääjärjestäjänä
toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.
HPO-yhtymä Oyj:n osakkeet voidaan siirtää arvoosuuksiksi myös ilmoittautumispäivän 22.8.2003
jälkeen, mutta oikeus nostaa osinkoja ja mahdollisuus osallistua osakeanteihin, joihin oikeus on
syntynyt ilmoittautumispäivän jälkeen, on vain
niillä osakkeenomistajilla, joiden osakkeet ovat
arvo-osuusjärjestelmässä.
Osakekirjojen vaihto arvo-osuuksiksi on osakkeenomistajalle maksuton. Kaupalliset tilinhoitajayhteisöt perivät kuitenkin osakkeenomistajilta
maksuja erilaisista säilytys- ja omaisuudenhoitopalveluista. Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
(APK) tarjoamista palveluista vain ns. peruspalvelut ovat yksityishenkilöille maksuttomia.

Osakkeenomistajan toimenpiteet
Arvopaperisäilytyksessä olevat osakkeet
Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen ei aiheuta toimenpiteitä sellaisille osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat pankin
tai pankkiiriliikkeen hoidettavana arvopaperisäilytyksessä.
Säilytyksessä olevat osakkeet siirretään
automaattisesti nykyisen säilyttäjän tilinhoitajayhteisössä olevalle arvo-osuustilille.
Muut osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet eivät
ole pankin tai pankkiiriliikkeen arvopaperisäilytyksessä, tulee muuttaakseen HPOyhtymä Oyj:n osakkeensa arvo-osuuksiksi
viedä osakekirjansa Nordea Pankki Suomi
Oyj:n
omaisuuspalvelukonttoriin
tai
omalle tilinhoitajayhteisölleen.
APK:ssa olevalle arvo-osuustilille kirjattavat osakkeet otetaan vastaan Nordea
Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttoreissa, Osuuspankkien ja Okopankki
Oyj:n konttoreissa, Sampo Pankki Oyj:n
pankkipalveluita tarjoavissa konttoreissa
tai Aktia Säästöpankki Oyj:n konttoreissa,

säästöpankeissa
keissa.
Tilinhoitajayhteisöt
palvelut

ja

paikallisosuuspan-

ja niiden tarjoamat

Tilihoitajayhteisöjä ovat mm.
• Nordea
Pankki
Suomi
Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit.
• Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n
konttorit
OsuuspankkikeskusOPK
osuuskunnan asiamiehinä
• Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita
tarjoavat konttorit
• Aktia Säästöpankki Oyj:n konttorit,
säästöpankit ja paikallisosuuspankit
• Suomen Arvopaperikeskus Oy (APK).
Pankkien ja pankkiiriliikkeiden
teisöjen tarjoamat palvelut

tilinhoitajayh-

Pankkien ja pankkiiriliikkeiden tilinhoitajayhteisöt tarjoavat osakkeenomistajille
säilytyspalveluiden lisäksi omaisuudenhoitopalveluita, kuten
• Arvo-osuustili ja tili-ilmoitukset
• Osinkojen maksu suoraan osakkaan
pankkitilille
• Merkintäkysely osakeantien yhteydessä
osakkaalle kotiin
• Sijoitusneuvontaa osto- ja myyntimääräyksien antamisen yhteydessä
Palvelujen sisältö ja hinta vaihtelevat pankeittain ja pankkiiriliikkeittäin.
APK:n tarjoamat palvelut
APK:n arvo-osuusrekisterissä olevien suomalaisten osakkeiden säilytykseen liittyvät
peruspalvelut ovat yksityishenkilöille maksuttomia. APK:n peruspalveluihin kuuluvat
mm.
• Arvo-osuustili ja tili-ilmoitukset
• Osingonmaksu
• Osakeanneista ilmoittaminen
Peruspalveluiden lisäksi APK tarjoaa myös
muita palveluja, jotka ovat osakkeenomistajille maksullisia.
Omistusoikeus osakkeisiin todistettava
Kun osakekirjat jätetään kirjattavaksi arvoosuustilille, on omistusoikeus osakkeisiin todistettava.
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Rekisteröidyt osakkeet
Jos osakekirjat on rekisteröity osakkeenomistajan nimiin, osakekirjojen esittäminen ja henkilöllisyyden todistaminen riittää.
Rekisteröimättömät osakkeet
Mikäli osakkeita ei ole rekisteröity osakkeenomistajan nimiin, on hänen siirron
yhteydessä selvitettävä omistusoikeutensa
osakkeisiin:
• Jos osake on hankittu ostamalla, tarvitaan kauppakirja tai muu selvitys, esim.
kuitti
leimatai
varainsiirtoveron
maksamisesta.
• Jos osake on saatu perintönä, tarvitaan
rekisteröity perukirja tai perukirja liitteineen ja sukuselvitys sekä lainvoimainen perinnönjakokirja.
• Jos osake on saatu testamentilla, tarvitaan edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta.
• Jos osake on saatu osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus.
• Jos osake on saatu lahjana, tarvitaan
lahjakirja.
Muu saantoselvitys
Mikäli osakekirja on kadonnut tai
saantoselvitys muuten on puutteellinen,
selvitetään osakevaihdon edellytykset
vaihtopaikalla erikseen.
Pantatut osakkeet
Jos osakekirjat ovat muun kuin omistajan
hallussa, esimerkiksi pantinhaltijalla, osakekirjojen haltijan on toimitettava ne
osakkeenomistajan ilmoittamalle tilinhoitajayhteisölle. Haltijan on esitettävä tilinhoitajayhteisölle tarvittavat selvitykset
omistajasta ja tämän omistusoikeudesta
sekä osakkeisiin kohdistuvasta oikeudesta
ja oikeudenhaltijasta. Osakkeenomistajan
on syytä varmistaa, että osakkeiden haltija huolehtii niiden toimittamisesta tilinhoitajayhteisölle.

Henkilö- ja osoitetietojen muutokset
Henkilö- ja osoitetietojen muutokset tulee osakkaan ilmoittaa vastaisuudessa sille tilinhoitajayhteisölle, missä hänen arvo-osuustilinsä on.
Vuoden 2002 osinko
osuusjärjestelmässä

maksetaan

arvo-

Yhtiökokous 9.4.2003 päätti jakaa osinkoa vuodelta 2002 viisikymmentä (50) euroa kultakin A
tai K osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.9.2003
on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.9.2003 osakkaan arvo-osuustiliin liittyvälle pankkitilille.
Mikäli osakas ei ole siirtänyt osakkeitaan arvoosuusjärjestelmään siten, että ne ovat yhtiön
osakasluettelolla 4.9.2003, saa hän osingon noin
kuukauden kuluttua siitä, kun osakkeet on siirretty
arvo-osuusjärjestelmään
Lisätietoja
Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen
liittyvistä asioista saa:
•
•

•
•

•

•

Tilinhoitajayhteistöiltä
Nordea
Pankki
Suomi
Oyj:n
asiakaspalvelunumerosta,
puh. 0200 3000 (pvm), ma-pe klo 8.0020.00
Sampo Pankki Oyj:n konttorit: neuvontanumero 0200 25765, ma-pe 8-20
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n asiamiehinä toimivat Okopankki Oyj:n ja
osuuspankkien arvopaperikonttorit: neuvontanumero 0100 0500, ma-pe 8-20,
la 9-14
Aktia Säästöpankin, Säästöpankkien ja
paikallis Osuuspankkien konttorit: neuvontanumero 010 247 6573,
010 247 6247, ma-pe 8-18
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n neuvontanumerosta, puh. 0800 1 80500,
ma-pe klo 9.00-16.00
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Tietoa arvo-osuusjärjestelmästä
Mikä on arvo-osuusjärjestelmä?
Arvo-osuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden
ja muiden arvopapereiden rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä.

Tili on omistajakohtainen ja salainen kuten pankkitilikin.
Arvopaperi keskuksen ylläpitämä omistajaluettelo
on julkinen.
Tilinhoitajayhteisöt

Suomessa on vuonna 1991 voimaan tulleen lainsäädännön nojalla siirrytty vaiheittain arvoosuusjärjestelmään fyysisten osakekirjojen poistuessa käytöstä.

Tilejä, joille arvo-osuudet kirjataan pidetään tilinhoitajayhteisöissä.

Mikä on arvo-osuustili?

•

Arvo-osuusjärjestelmään liittyneen yhtiön osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili jossakin
tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa).
Osakeomistukset kirjataan lajikohtaisesti arvoosuustilille. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä.

Tilinhoitajayhteisöjen toimipaikkoja ovat

•
•

•

Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit:
neuvontanumero 0200 3000 (pvm),
ma-pe 8-21
Sampo Pankki Oyj:n konttorit: neuvontanumero 0200 25765, ma-pe 8-20
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n asiamiehinä toimivat Okopankki Oyj:n ja
osuuspankkien arvopaperikonttorit: neuvontanumero 0100 0500, ma-pe 8-20,
la 9-14
Aktia Säästöpankin, Säästöpankkien ja
paikallis Osuuspankkien konttorit: neuvontanumero 010 247 6573,
010 247 6247, ma-pe 8-18
Suomen Arvopaperikeskus Oy:
neuvontanumero 0800 1 80500,
ma-pe klo 9.00-16.00

Arvo-osuusrekisteri toimittaa tilinhaltijalle tili-ilmoituksen tilille tehdyistä kirjauksista. Arvoosuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen
kalenterivuoden päättyessä tilillä olevista kirjauksista.

•

Jokaiselle arvo-osuustilille merkitään tiedot tilinomistajasta ja muista tilille kohdistuvien oikeuksien haltijoista esim. pantinhaltijoista. Tilinomistajasta kirjataan nimi. henkilötunnus tai
y-tunnus, kotipaikka sekä postiosoite. Arvoosuustiliin tulee liittää pankkitilinnumero. Tämä on
tarpeen osingonmaksua ja mahdollista kaupankäyntiä varten.

Pankkien ja pankkiiriliikkeiden tilinhoitajayhteisöt
toimivat kaupallisesti ja ne tarjoavat osakkeenomistajille peruspalveluiden lisäksi muitakin omaisuudenhoito- ja säilytyspalveluita. Tilinhoitajayhteisöt perivät palveluistaan palveluhinnastojensa
mukaiset palkkiot.

Osakkeiden omistusoikeuden todistavia saantoasiakirjoja
Rekisteröidyt osakkeet
Jos osakekirjat on rekisteröity osakkeenomistajan
nimiin, osakekirjojen esittäminen ja henkilöllisyyden
todistaminen riittävät. Mikäli nimi on muuttunut
esim. avioliiton myötä, tarvitaan lisäksi virkatodistus.
Rekisteröimättömät osakkeet
Mikäli osakkeita ei ole rekisteröity osakkeenomistajan nimiin, tulee hänen siirron yhteydessä
selvittää omistusoikeutensa osakkeisiin:
Hankittu ostamalla
Kauppakirja tai muu vastaava selvitys

Saatu lahjana
Lahjakirja
Saatu osituksessa
Lainvoimainen ositussopimus
Saatu perintönä
Rekisteröity perukirja tai perukirja liitteineen ja
sukuselvitys sekä lainvoimainen
perinnönjakokirja.
Saatu testamentilla
Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan
testamentti, sen mahdollinen valvonta
pöytäkirja, sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta.
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Valtakirja tarvitaan, jos
•
•

joku hoitaa asiaa osakkeenomistajan tai tämän edunvalvojan puolesta.
osake on yhteisessä omistuksessa ja yksi osakkeenomistajista hoitaa asiaa toisen puolesta.

VALTAKIRJA

Valtuutettu: _______________________________________________________
Osakkeenomistaja(t):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Valtuutuksen sisältö:
Valtuutetulla on kelpoisuus vaihtaa osakkeenomistajan omistamat Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjat
HPO-yhtymä Oyj:n arvo-osuuksiksi sekä avata tarvittaessa arvopaperisäilytys tai arvo-osuustili ja siihen
liittyvä pankkitili osakkeenomistajan nimiin.
Paikka: ___________________________
Päiväys: ___________________________
________________________________________________________________
Osakkeenomistajan allekirjoitus/allekirjoitukset

Vajaavaltaisen osakkeenomistajan puolesta valtakirjan allekirjoittaa hänen edunvalvojansa.
Yhteisön tulee liittää valtuutukseen ote päättävän elimen pöytäkirjasta ja jäljennös rekisteriotteesta.
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TOIMEKSIANTO HÄMEEN PUHELIN OY:N OSAKEKIRJOJEN KIRJAAMISEKSI
PANKIN ARVOPAPERISÄILYTYKSEEN
ASIAKAS TÄYTTÄÄ:

Toimeksiantajan (-jien) tiedot:
Nimi (Nimet **)

________________________________________________________

Henkilö-/y-tunnus(-kset)

________________________________________________________

Osoite:

________________________________________________________
________________________________________________________

Puhelin pankkiaikana:

___________________ sähköpostiosoite:______________________

Hämeen Puhelin Oy:n osakkeet
Osakesarja

____________________________

Kpl-määrä:

____________________________

Osakekirjojen numerot

____________________________

TÄYTETÄÄN PANKISSA:

Pyydän/pyydämme kirjaamaan omistamani/omistamamme Hämeen Puhelin Oy:n
osakekirjan/osakekirjat______________________________ (pankin nimi) arvopaperisäilytykseen
nro ___ - ______________________________ - ___ .
Minulla/meillä ei ole arvopaperisäilytystä, joten pyydän/pyydämme avaamaan
arvopaperisäilytyksen________________________________ (pankin nimi ) ja liittämään siihen hoitotiliksi
________________________ (tilinumero) ___________________________ (pankin nimi) tai tarvittaessa
avaamaan minulle/meille hoitotiliksi sopivan tilin.
Paikka ja aika
______________________________________

____/____ 2003

Allekirjoitus*/allekirjoitukset **)

Henkilöllisyys tarkastettu _____________

______________________________________
* huoltajan/huoltajien allekirjoitus/allekirjoitukset, jos osakkeenomistaja on alle 18-vuotias tai hänelle on määrätty edunvalvoja
* yhteisön kohdalla tulee toimeksiantoon liittää ote yhtiön päättävän elimen kokouspöytäkirjasta, sekä kaupparekisteriotteesta,
säätiörekisteriotteesta, yhdistysrekisteriotteesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta. Otteen tietojen tulee olla ajan tasalla eikä se saa
olla kolmea kuukautta vanhempi.
** kun osake on yhteisessä omistuksessa ja yksi osakkeen omistajista hoitaa asiaa toisen tai muiden puolesta

Vastaanottajan allekirjoitus (pankki allekirjoittaa)

______________________________________
Avattavan arvopaperisäilytyksen ja hoitotilin sopimuksen ja ehdot toimitamme Teille
jälkikäteen postitse. Arvopaperisäilytyksessä olevat osakkeet pankki siirtää arvoosuusjärjestelmään automaattisesti, kun yhtiön osakkeiden siirto arvo-osuusjärjestelmään
alkaa toukokuussa 2003. Tämä ei vaadi osakkaalta enää mitään toimenpiteitä.

