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TOIMINTAOHJE 
 
 

1) Täytä oheinen toimeksiantolomake ja lähetä se allekirjoitettuna Aalto Capital Pankkiiriliikkeeseen 
postitse, sähköpostilla tai faxilla. Jos toimeksiantajana on yritys, niin sen tulee toimittaa 
toimeksiannon mukana korkeintaan kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote. Jos 
toimeksiantajana on kuolinpesä, niin sen tulee toimittaa vahvistettu perunkirja sekä valtakirja 
osakkeiden myymiseen kultakin pesän osakkaalta. 

 
Osoite: Aalto Capital Pankkiiriliike Oy, Keskuskatu 1 B, 00100 Helsinki 
Sähköposti: contact@aaltocapital.com 
Fax: +358 (0)9 6877 1745 
 

 
2) Kaupan synnyttyä myyjälle lähetetään laskelma kaupasta Aalto Capital Pankkiiriliikkeen toimesta. 

 
 

3) Aalto Capital Pankkiiriliike hoitaa kaikki käytännön toimenpiteet kaupankäyntiin ja osakkeiden 
siirtoon liittyen. Kauppasumma tilitetään myyjälle kaupankäyntipäivästä kolmen pankkipäivän 
kuluttua (t + 3), samalla päivämäärällä siirtyvät myös osakkeet arvo-osuustililtä. 

 
 

4) Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj hoitaa kaikki kaupasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien 
varainsiirtoveron. 
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TOIMEKSIANTO JA VALTAKIRJA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N 

OSAKKEIDEN MYYNTIÄ VARTEN 
 

Toimeksiannon antajan nimi:  

Osoite:  

Postinumero ja -toimipaikka:  

Puhelinnumero:  

Sähköpostiosoite:  

Henkilö- tai Y-tunnus: 
(Osakkeiden omistajan) 

 

Arvo-osuustilinhoitajayhteisö:  

Arvo-osuustilinnumero:  

Pankkitilinumero: 
(IBAN-muodossa) 

 

Määrä (kpl):  

Hinta: 3,33 euroa 

Tarjouksen voimassaolo:                                  / toistaiseksi (1 kk) 

 
Valtuutamme tällä valtakirjalla Aalto Capital Pankkiiriliike Oy:n toteuttamaan toimeksiannon edellä mainittujen toimeksiannon ehtojen 
täyttyessä. Tähän toimeksiantoon perustuen Aalto Capital Pankkiiriliike Oy valtuutetaan tekemään seuraavia kaupan kohteena olevia 
arvo-osuuksia koskevia toimenpiteitä: 
 

1) tarkistamaan asiakkaan arvo-osuustilillä olevien arvo-osuuksien katesaldon;  
2) tekemään arvo-osuustilille yksittäisiä arvo-osuuksia koskevan kate-varauksen; 
3) kaupan synnyttyä tekemään asianomaisille tilinhoitajayhteisöille kaupan kirjaamiseksi tarvittavat kaupan kirjauspyynnöt. 
4)      asiakkaan pyynnöstä lopettamaan kyseessä olevan arvo-osuustilin 

 
Tilinhoitajayhteisön mahdollisesti veloittamista arvo-osuuksien siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa arvo-osuustilin omistaja.  
 
Asiakas on tutustunut Aalto Capital Pankkiiriliike Oy:n Riskejä ja Sijoittajan suojaa käsittelevään materiaaliin ja on tietoinen riskeistä, 
jotka liittyvät sijoitustoimintaan listaamattomilla yhtiöillä. Toimeksiannon toteuttamisessa noudatetaan Aalto Capital Pankkiiriliike Oy:n 
Sijoituspalvelun Sopimusehtoja ja hinnastoa. 
 
 

Aika ja paikka:  
 
 
____________________________________________ 

Toimeksiantajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 


