
Kohteen tiedot Yhtiön nimi Y-tunnus

Osakeryhmätunnus / osakkeet Huoneiston sijaintiosoite (esim. Valtakatu 1 B 14) Kunta

Hakemusta koskevat muut osakeryhmät liitteenä  

Saaja(t) Saajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus Omistusosuus (esim.½)

Kansalaisuus (jos muu kuin Suomi) Ulkomaalaisen saajan postiosoite 

Rekisteri, johon merkitty* 

* koskee vain ulkomaille rekisteröityä yhtiötä

Kotipaikka * Kotimaa *

Saajalla on maistraatin myöntämä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annetun lain 36 §:n mukainen turvakielto. Merkitse hakemukseen muut kuin turvakiellon alaiset yhteystiedot tai 
jätä hakemus tältä osin kokonaan tyhjäksi.

Saajan yhteystiedot 
osakeluetteloa ja 
taloyhtiötä varten

Osakeluetteloon merkittävä omistajan postiosoite haetaan ensisijaisesti väestötietojärjestelmästä tai yritystietojär-
jestelmästä. Ilmoita, jos haluat osakeluetteloon tästä poikkeavan osoitteen. Posti- tai sähköpostiosoitetta käytetään 
mm. yhtiökokouskutsun toimittamista varten.

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköpostiosoite (vain taloyhtiön käyttöön mm. yhtiökokouskutsun toimittamista varten)

Saanto Saantokirja (kauppakirja, lahjakirja, testamentti, perinnönjakokirja, osituskirja tai vastaava) ja sen päiväys 

Rekisteröinnin peruste Omistusoikeuden rekisteröinnin peruste

paperinen osakekirja   luovuttajan suostumus (edellyttää sähköistä omistajamerkintää)

Haluatko, että osakekirja palautetaan mitätöinnin jälkeen?
Ei (Jos osakekirjaa ei palauteta hakemuksen yhteyshenkilölle, se tuhotaan Maanmittauslaitoksessa.) 

Kyllä (maksullinen)

Luovuttaja(t) Luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus  Luovutettava osuus (esim. ½)

Kansalaisuus (jos muu kuin Suomi)

Luovuttajan suostumus Suostumus _______________________________  Ehdollinen  Lopullinen

Lisätietoja (esim. luovuttajan suostumukseen liittyvä luovuttajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite)
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  KÄÄNNÄ ↪

Asunto Oy Esimerkki 1234567-8

5000-7500 Kotikatu 1 C 9 Lahti

Matti Masa Meikäläinen, 121280-123A
Maija Maikku Meikäläinen, 050879-456C

2/5
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VRK mukaan

matti@meikalainen.fi, maija@meikalainen.fi

Kauppakirja 6.2.2016
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Liitteet (esim. paperinen osakekirja)

Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön nimi Postiosoite, postinumero, postitoimipaikka

Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Suostun siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä 
ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain  
10 §:ssä säädetään.

Laskutusosoite Nimi Y-tunnus/henkilötunnus 

Verkkolaskuosoite (verkkolaskuosoite, OVT-tunnus ja verkkolaskuoperaattori)

Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Laskutusviite

Päiväys ja 
allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Yhteyshenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys 

Toimita allekirjoitettu lomake liitteineen postitse: Maanmittauslaitos / Kirjaamisasiat, PL 3300, 65101 Vaasa  
tai skannattuna sähköpostitse: kirjaamisasiat@maanmittauslaitos.fi 

Paperinen osakekirja

Matti Meikälainen Kotikatu 1 C 9, 15450 Lahti

matti@meikalainen.fi 012-3456789

Matti Meikäläinen 121280-123A

Kotikatu 1 C 9, 15450 Lahti

Lahdessa 19.9.2020

Matti Meikäläinen


