
GÖR SÅ HÄR! 

Bästa aktieägare i Viria 

Jag är Nordea kund 

Kom till kontoret; ta med 

 Identitetsbevis

 Aktiebrev + eventuella dokument för fastställande av ägandet (ex. köpebrev)

 Fyll i blanketten på omstånde sida

Du behöver ett värde-andelskonto; Ifall Du inte har ett sådant kan Du 

 Öppna konto i nätbanken eller i Nordeas kundtjänst, tel. 0200 3000 (med bankkoder)

 Öppna konto i Nordeas kontor

Jag är inte Nordea kund 

Kom till kontoret; ta med 

 Identitetsbevis

 Aktiebrev + eventuella dokument för fastställande av ägandet (ex. köpebrev)

 Fyll i blanketten på omstående sida

Du behöver ett värde-andelskonto; Ifall Du inte har ett sådant kan Du 

 Öppna konto i Nordeas kontor

 Öppna konto i annat kontoförande institut

Vänd 

Tilläggsuppgifter: Anvia Abp:s anvisningar för aktieägarna 



UPPDRAGSBLANKETT/FULLMAKT 

Aktieägarens uppgifter (Aktieägaren fyller i) 

Aktieägarens namn 

Gatuadress, postnummer, postkontor, land (om annat än Finland) 

Personbeteckning (ddmmåå-xxxx)/FO- eller X-nummer Medborgarskap om inte finländskt Beskattningsland (om inte Finland) 

Telefon dagtid E-post

Uppgifter om personligt värdeandelskonto 

Kontoförande institut (t.ex. Nordea) Nummer på mitt personliga värdeandelskonto (t.ex. 02-2000-000000123456-9) 

- - - 

Aktier i Viria Abp (Aktieägaren fyller i)  
Välj bland alternativen nedan det bolag i vars namn aktiebreven utgetts och anteckna det totala antalet aktier samt numren på aktiebreven: 

 Anvia Oyj  Vasa Läns Telefon Ab  Vasa Telefon Ab 

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

Aktier sammanlagt 

 st 

Nummer på aktiebreven: 

���������������������������������

Befullmäktigande och underskrift 

Jag befullmäktigar Nordea att ta emot och byta ovan nämnda aktiebrev i Viria som jag äger och som registrerats på mitt 
namn till värdeandelar under anmälningstiden för övergången till värdeandelssystemet samt att för min räkning utföra 
registreringarna i anslutning till aktiebytet på mitt värdeandelskonto och att i samband med aktiebytet införa de 
personuppgifter om mig som behövs i Nordeas kundregister  

Ifall ovan nämnda aktier inte är registrerade i mitt namn bör jag medföra aktiebreven och ursprungliga dokument rörande 
äganderätten (+ ev. kvitto på erlagd förmögenhetsöverföringsskatt) till Nordea.  

 Jag befullmäktigar Nordea att öppna ett värdeandelskonto i Nordea för min räkning. På värdeandelskontot tillämpas de 

för vid var tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkoren. Jag befullmäktigar vidare åt Nordea att för min räkning ansluta mitt 
konto med nummer _____________-_____________________ som skötselkonto för värdeandelskontot eller att öppna ett 
konto som lämpar sig som skötselkonto för värdeandelskontot. Jag har emottagit värdeandelskontots kontovillkor och 
prisblad. Vid öppning av värdeandelskonto kan Nordea inte ta hänsyn till eventuella begränsningar som härrör till aktierna.  

Ort och datum  Aktieägarens underskrift/underskrifter 

_______________________  ____________________________ 
 (Namnet förtydligat) 

BILAGOR:  (t.ex. handelsregisterutdrag, fullmakt osv.) 

Kontaktbegäran: 

 Jag är inte kund hos Nordea.  Jag är intresserad av Nordeas andra tjänster. Kontakta mig. 

Identifiering av aktieägaren och mottagande av uppdrag (Nordea fyller i)

Identifiering av aktieägaren (den befullmäktigade) 

Körkort Identitetsbevis Pass Annat, vad _________________ 

Mottagare av uppdragsblanketten: 

Ort och datum Mottagarens namn, underskrift och telefonnummer 

Vänd 

___ Viria Abp


