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Aina Groupin osakkeita hankitaan osakkaille postitetuilla tarjouskirjeillä. Lakiasiantoimisto
Asiakasturva Oy tarjoaa yhtiön
kaikista osakkeista suunnilleen
samaa hintaa kuin A-osakkeilla on käyty kauppaa Privanetin
palvelussa.
Asiakasturva on vuosia hankkinut Aina Group Oyj:n osakkeita lehti-ilmoituksilla ja kirjeillä.
Yhtiö on aikaisemmin ilmoittanut ostavansa osakkeita asiakkaidensa toimeksiannosta. Nyt
toimitusjohtaja Timo Rautanen sanoo yhtiön ostavan osakkeet itselleen.
– Ostamme vain parisataa osaketta, Rautanen kertoo.

Sarjaa
ei erotella
Aina Groupin omistajille tarjotaan erottelematta osakesarjaa
830 euron kappalehintaa osakkeista. Privanetissä viimeinen
ostotarjous A-osakkeesta oli
maanantaina 810 euroa. Viimeinen myyntitarjous oli 850 euroa.
Aina Groupilla on myös Kosakkeita, joilla on enemmän
äänivaltaa kuin A-osakkeilla. Kosakkeista on yleensä makset-

tu enemmän kuin A-osakkeista,
mutta niille ei julkaista kurssia
Privanetissä.
– Aina Group on jatkuvasti
yksi vaihdetuimmista osakkeistamme. Ostajia osakkeella on
enemmän kuin myyjiä, Privanetin päämeklari Teemu Kauppinen kertoo.
Rautasen lakiasiaintoimisto
voisi ostaa osakkeita myös Privanetistä.
– Heillä on korkea välityspalkkio ja kaupankäynti on vaivalloista, Rautanen perustelee
osakkeiden hankintaa suoramarkkinoinnilla.
Privanetissä osakkeiden välityspalkkio on ostajalle ja myyjälle 2 prosenttia tai vähintään
25 euroa. Mikäli Privanetin palvelua käytetään Hämeenlinnan
Seudun Osuuspankin tai Janakkalan Osuuspankin kautta, peritään myyjältä palkkiota 25 euroa osakemäärästä riippumatta.
Kauppinen kertoo, että Privanetissä osaketta ostavat sekä
yksityiset että institutionaaliset sijoittajat. Hänen mukaansa
Aina Groupia pidetään perusosakkeena salkussa, koska se on
edullinen ja yhtiö on ollut hyvä
osingonmaksaja.
– Ei tiedä, vaikka yhtiö listautuisi vuoden parin päästä. Listautuminen nostaisi osakkeen

hintaa.
Kauppista ei yllätä, että osakkeita ostetaan kirjeillä. Hänen
mukaan juuri alkuvuonna hankitaan Aina Groupin kaltaisia
hyviä osinko-osakkeita.
Aina Groupin osake on muutettu sähköiseksi. Arvopaperikeskus, joka vastaa muun muassa kaikkien pörssiyhtiöiden
osakkeista, hoitaa osakasrekisteriä. Lakiasiaintoimisto Asiakasturva on hankkinut tiedot
osakkeenomistajista Arvopaperikeskuksesta.

”Osingoista
huolehdittava”

Aina Groupilla on edelleen
osakkeenomistajia, jotka eivät
ole siirtäneet vanhaa osakekirjaansa arvo-osuusjärjestelmään Arvopaperikeskukseen.
Yhtiö ei maksa paperiosakkeille osinkoa, mutta osakkeenomistajia on ainakin toistaiseksi oikeutettu viiden vuoden osinkoihin jälkikäteen.
Osakekirja voi sisältää tällaisia
tilittämättömiä osinkoja 225
euroa, jotka saa siirtäessään

osakkeen Arvopaperikeskukseen.
Aina Groupin hallintojohtaja Katri Pietilä kehottaa osakkaita huolehtimaan osingoista
ennen osakkeen myyntiä. Hän
suosittelee osakkeen siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään ennen kaupantekoa. Sen voi tehdä
esimerkiksi omassa pankissa.
Aina Groupin yksi medialiiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö on Hämeen Sanomat Oy,
joka julkaisee muun muassa
Hämeen Sanomia. (HäSa)

Kommentti

Jobbarit liikkeellä
Erilaiset jobbarit jahtaavat listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Saalista ovat olleet nimenomaan sähkö- ja puhelinyhtiöt.
Menneinä vuosina osakkeita
ostettiin kulkemalla maaseudulla ovelta ovelle pakettiautolla.
Nyt niitä haalitaan lehti-ilmoituksilla ja kirjeillä. Kaupanteon
perusajatus on säilyt samana:
arvokkaan yhtiön osakkeesta
maksetaan pieni hinta.
Usein osakkeista on tehty
täsmäkauppaa. Osakkeita on
ostettu juuri ennen muiden

yhtiöiden tuloa markkinoille tai
ennen listautumista. Jobbareiden kestosuosikkeja ovat olleet
Aina Groupin kaltaisen yhtiöt,
joiden omistus on hajallaan.
Erilaiset skandaalit ovat
seuranneet jobbareita. Maksettu hinta on saattanut jäädä
murto-osaan osakkeen todellisesta arvosta. Kaupassa on
saatettu vedota epäolennaisiin
asioihin tai antaa väärää tietoa
verotuksesta. Tiedotusvälineet
ovat väittäneet, että LounaisSuomessa osakkeista on tarjot-

tu rahaa pimeästi.
Tieto parantaa myyjän asemaa. Asiakasturva maksoi Aina
Groupin osakkeesta 550 euroa
vuonna 2005. Nyt se tarjoaa
niistä jo 830
euroa. Sillä
välin osakkeelle maksettu 120 euroa
osinkoa.
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