Jäsenlomake
Jäsennumero

Jäsentiedot:
Jäsenyyden nimi
Yhteisomistuksen edustaja
Henkilötunnus
Y-tunnus

Sähköposti
Puh.
Lähiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Asuinkunta

Pankin nimi
Pankkitilinumero (IBAN)

€

Kieli

suomi

ruotsi

englanti

Vaalikunta

asuinkunta

metsän sijaintikunta

Osuuskorko
maksetaan vuosittain yllä ilmoitetulle tilille tai

käytetään uusien Metsä1-lisäosuuksien merkintään.

Tehdessään osuussijoituksen Metsäliitto Osuuskuntaan, jäsen vahvistaa tutustuneensa Metsäliitto
Osuuskunnan sääntöihin, Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevaan esittelyasiakirjaan,
lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin
ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin ja hyväksyy ne. Lisätietoa sekä edellä mainitut dokumentit löytyvät
osoitteesta www.metsaforest.com/sijoitusvaihtoehdot.
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Jäsenlomake

Omistamani metsätilat ja niiden pinta-alat
Tilan nimi

Kasvullinen
Kiinteistörekisteritunnus,
muodossa xxx-xxx-xxxx-xxxx metsämaa, ha

Hallintaoikeus

Hallintaoikeuden
päättymispvm

Tilan lainhuudon (tai hallintaoikeuden) pitää olla samalla nimellä kuin jäsenyys.
Hallintaoikeudesta tarvitaan liitteeksi dokumentti.

€

Onko tarkoituksesi
pitää metsä

myydä metsä seuraavan viiden vuoden sisällä

Hoidatko aktiivisesti metsääsi, jotta se tuottaisi mahdollisimman hyvin?
annan ammattilaiselle hoidettavaksi

kyllä, mutta tarvitsen apua

en juurikaan hoida, pidän luonnontilassa
Tuoko metsäsi sinulle merkittävästi tuloja?

Asutko
maaseudulla

kaupungissa

kyllä

ei

Onko metsä siirtynyt omistukseesi Metsä Groupin sukupolvenvaihdos-palvelun kautta?
kyllä

ei

Liityn PEFC-metsäsertifiointiin veloituksetta Metsäliitto Osuuskunnan kautta.
Sertifioinnissa sitoudumme yhdessä siihen, että metsässäni toimitaan vastuullisen metsätalouden
vaatimusten mukaisesti.
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Jäsenlomake

Lähetämme jäsenillemme ajankohtaistietoa palveluista ja eduista sekä tapahtumakutsuja
tekstiviestinä tai sähköpostitse. Minulle saa lähettää tietoa ja kutsuja
sähköpostilla

tekstiviestillä

Siirrä metsävaratietosi Metsäverkko-palveluun. Palvelussa voit päivittää kuviotietojasi, tehdä
sähköisesti puukauppaa ja tilata metsänhoitotöitä. Siirtoluvan voit antaa osoitteessa
www.metsaverkko.fi tai metsään.fi-palvelussa.

Muut lisätiedot
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Käsittelemme antamiasi henkilötietoja huolellisesti. Lisätietoja tietosuojasta saat verkkosivuiltamme:
www.metsagroup.com/fi/Pages/Tietosuoja.aspx tai Metsäliitto Osuuskunnan yhteyshenkilöltäsi.

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:
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Osakasluettelo

Jäsentiedot:
Jäsenyyden nimi
Y-tunnus

Jäsennumero

1) Lisätkää osakkaiden nimet ja henkilötunnukset sekä kunkin osuus Metsäliitto Osuuskunnan osuussijoituksista.
2) Lisätkää tarvittaessa osakkaiden sähköpostiosoitteet ja matkapuhelinnumerot.
3) Ilmoitathan myös saammeko lähettää markkinointiviestejä ja tapahtumakutsuja sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, kiitos.

Osakasluettelo
Osakkaan nimi

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Perusosuudet
murtolukuna

Metsä1lisäosuudet
murtolukuna

Minulle saa
lähettää markkinointiviestejä
tekstisähköviestillä postilla

Jos kirjasit osakasluetteloon muutoksia, tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitukset. Palautathan muutokset alla olevaan
osoitteeseen. Kuolinpesä on erillinen verotusyksikkö. Osakkaaksi merkataan kuolinpesä, ei kuolinpesän osakkaita.

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys:

Nimenselvennys:

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:
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