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OSAKEKIRJAN KÄYPÄISYYDEN TESTAAMINEN
Kädessäsi on osakekirja, josta et ole varma, onko se vielä voimassa vai ei. Ensin kannattaa tarkistaa, löytyykö yhtiöstä
tietoja PT:n osakekirjakatalogista tai netin hakukoneilla. Ellei asia selvinnyt, voidaan aloittaa alla olevan kulkukaavion
alusta. Kysymyksiin voi saada selitysapua kaavion linkkien kautta tai lopussa mainitulta OKK-yhdistykseltä. Siltä voi myös
tarkistaa loppupäätelmänsä, sillä tämä kaavio on pakostakin yksinkertaistettu. – Siirrot arvo-osuusjärjestelmään koskevat
mm. kaikkia pörssiyhtiöitä, ja etenkin niiden 1980-luvulla annettuja osakekirjoja.

Onko osakekirja täyttämätön lomake (ns. blanco)? Tai,
onko siinä mitätöintiä (leimaa, rei’itystä, yliviivausta tms.)?
KYLLÄ
EI

Onko osakekirja päivätty ennen 1.1.1946?
KYLLÄ
EI

Onko osakekirjassa punainen arvopaperileimausmerkki 1946? (Huomaa vapautus-§ 88.)
EI
KYLLÄ

Löytyykö tämän osakeyhtiön nimi voimassaolevana kaupparekisterissä, vai onko toiminimi muuttunut?
Tarkista Virren (PRH), Kauppalehden tai YTJ :n (valitse Hae kaikki) verkkosivuilta, tai soita PRH:hon puh. 09
6939500. Näillä sivuilla on myös firmojen nimihistoriaa sekä lakanneet yhtiöt (YTJ 1986 jälkeen). Vanhat
lakanneet yhtiöt voi tutkia kansallisarkistossa. – Lue myös kvasi-käyvista osakkeista.
KYLLÄ
EI, nimi on muuttunut
EI, yhtiö on lakannut

Onko osakekirjassa
asianmukaiset siirrot
tai saantoselvitykset,
tai voidaanko ne
hankkia?
EI
KYLLÄ

Ota yhteyttä yhtiöön
tai ao-vaihdon
pääjärjestäjäpankkiin. Onko
osakkeen käypä
arvo pieni (myyntikulut huomioiden)?
KYLLÄ
EI

Osakkeella on
sijoitusarvoa. Suorita mahd. osakekirjojen vaihdon,
rekisteröi omistuksesi ja pidä tai myy
se – veroseuraamukset muistaen.

Viereisen jälkeen.
Jos osake on
siirretty arvoosuudeksi (ao):
Onko jälkivaihtoaikaa vielä jäljellä?
Onko osake
siirretty muuhun
paperittomaan
järjestelmään?
KYLLÄ
Onko osake joko
pakko-lunastettu tai
sen ao-jälki-vaihto
päätty-nyt – alle 10
vuotta sitten?
EI
KYLLÄ

Jos yhtiön nimi on muuttunut
toiseksi, onko sama yhtiö
uudella nimellään nyt
kaupparekisterissä? (Joskus
toinen uusi yhtiö on ottanut
vanhan yhtiön toiminimen!)
KYLLÄ
EI

Jos yhtiö on fuusioitunut (2), onko fuusion
päättymisestä kulunut yli 5 vuotta? Onko
yhtiö poistettu KRL 24§ mukaisesti? Onko se
muutoin merkitty yli 10 v. sitten lakanneeksi?
Ks. myös PT:n yhtiölistaa 1 ja 2.
EI
KYLLÄ

Voiko yhtiön kotipaikkakunnan aluehallintovirastosta (ent. lääninhallitus)
vielä saada osakkeesta lunastushinnan
(yleensä 10 vuoden ajan) tms.?
KYLLÄ
EI

Nosta lunastushinta, vaihda tms.,
pyydä osakekirjaa takaisin
mitätöitynä ja myy se keräilijöille.

Tällä osakekirjalla on (yleensä) enää vain keräilyarvoa. Ota yhteyttä Osakekirjakeräilijät ry:hyn (OKK) kohteen
myyntiä varten – tai ryhdy itse keräämään niitä. Yhdistys välittää osakekirjoja suoraan alan harrastajille.

