
TOIMI NÄIN! 

Hyvä Virian osakkeenomistaja

Olen Nordean asiakas 

Tule konttoriin, ota mukaan 

 Henkilöllisyystodistus

 Osakekirja + mahdolliset omistusoikeuden osoittavat asiakirjat (esim. kauppakirja)

 Täytä kääntöpuolen lomake

Tarvitset arvo-osuustilin; jos sinulla ei ole sellaista voit 

 Voit avata sen verkkopankissa tai Nordean asiakaspalvelussa, puh. 0200 3000
(pankkitunnuksilla)

 Avata tilin Nordean konttorissa

En ole Nordean asiakas 

Tule konttoriin; ota mukaan 

 henkilöllisyystodistus

 Osakekirja + mahdolliset omistusoikeuden osoittavat asiakirjat (esim. kauppakirja)

 Täytä kääntöpuolen lomake

Tarvitset arvo-osuustilin, jos sinulla ei ole sellaista voit 

 Avata tilin Nordean konttorissa

 Avata tilin toisessa tilinhoitajayhteisössä

Käännä 

Lisätietoja: Anvia Oyj:n toimintaohje osakkeenomistajille 



TOIMEKSIANTOLOMAKE/VALTAKIRJA 

Osakkeenomistajan tiedot (Osakkeenomistaja täyttää) 

Osakkeenomistajan nimi 

Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, maa (jos muu kuin Suomi) 

Henkilötunnus (ppkkvv-xxxx)/Y- tai X-tunnus Kansalaisuus, ellei Suomen Verotusmaa (ellei Suomi) 

Puhelin päivisin Sähköposti 

Henkilökohtaisen arvo-osuustilin tiedot 

Tilinhoitajayhteisö (esim Nordea) Henkilökohtaisen arvo-osuustilini numero (esim. 02-2000-000000123456-9) 

- - - 

Viria Oyj:n osakkeet (Osakkeenomistaja täyttää)

Valitse alla olevista vaihtoehdoista se yhtiö jonka nimellä osakekirjat ovat ja merkitse osakkeiden yhteismäärä sekä osakekirjojen numerot: 

 Anvia Oyj  Vaasan Läänin Puhelin Oy  Vaasan Puhelin Oy 

 Etelä-Pohjanmaan Puhelin Oy  Etelä-Pohjanmaan Puhelinosakeyhtiö  Etelä-Pohjanmaan Telefooniosakeyhtiö 

Osakkeiden yhteismäärä 

 kpl 

Osakekirjojen numerot: 

������������

Valtuutus ja allekirjoitus 

Valtuutan Nordean vastaanottamaan ja vaihtamaan yllämainitut omistamani ja omalle nimelleni rekisteröidyt Virian
osakekirjat arvo-osuuksiksi arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen ilmoittautumisaikana sekä tekemään puolestani 
osakevaihtoon liittyvät kirjaukset arvo-osuustililleni ja tallentamaan osakevaihdon tekemisen yhteydessä tarvittavat 
henkilötietoni Nordean asiakasrekisteriin.  

Mikäli edellä mainitut osakkeet eivät ole rekisteröity nimelleni minun tulee toimittaa osakekirjat ja omistusoikeutta koskevat 
alkuperäiset saantoasiakirjat (+ tosite varainsiirtoveron suorittamisesta) Nordean konttoriin. 

 Pyydän avaamaan itselleni Nordeaan arvo-osuustilin, johon sovelletaan kulloinkin voimassa olevia arvo-osuustilin ja 

arvopaperisäilytyksen yleisiä sopimusehtoja. Pyydän liittämään arvo-osuustilin hoitotiliksi Nordeassa olevan pankkitilini 

numeron _____________-___________________ tai avaamaan minulle hoitotiliksi sopivan pankkitilin. Olen vastaanottanut 
arvo-osuustilin tiliehdot ja arvo-osuustilin hinnastosivun.  Arvo-osuustilin avauksessa Nordea ei voi ottaa huomioon 
osakkeisiin kohdistuvia rajoituksia.  

Paikka ja aika  Osakkeenomistajan allekirjoitus/allekirjoitukset 

_______________________  ____________________________ 
 (Nimen selvennys) 

LIITTEET:  (esim. kaupparekisteriote, valtakirja jne) 

Yhteydenottopyyntö Nordealle: 

 En ole Nordean asiakas. Ottakaa minuun yhteyttä arvo-osuustilin avaamiseksi. 

 Olen kiinnostunut muista Nordean palveluista. Ottakaa minuun yhteyttä. 

Osakkeenomistajan tunnistaminen ja toimeksiannon vastaanotto (Virian tai Nordean edustaja täyttää)

Osakkeenomistajan (valtuutetun) tunnistaminen 

Ajokortti Henkilötodistus Passi Muu, mikä 
____________________________ 

Toimeksiantolomakkeen vastaanottaja: 

Paikka ja aika Vastaanottajan nimi, allekirjoitus ja puhelinnumero 

Käännä 

Viria Oyj




