Allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar i
Metsäliitto Osuuskunta
Allmänt om tilläggsandelar
Enligt Metsäliitto Osuuskuntas (”Metsäliitto” eller ”andelslaget”)
stadgar har medlem, som har betalat grundandelarna i sin helhet,
rätt att teckna tilläggsandelar i enlighet med villkor som fastställts
av styrelsen. Enligt andelslagets stadgar fattar Metsäliittos styrelse beslut om villkoren för tilläggandelar till sådana delar dessa
inte framgår av Metsäliittos stadgar. I detta dokument presenteras huvudsakliga villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar.
Enligt Metsäliittos stadgar kan det finnas tre slag av tilläggsandelar: A-tilläggsandelar, B-tilläggsandelar och C-tilläggsandelar.
Tilläggsandelar som emitterats före stadgeändring 14.2.2002 är
A-tilläggsandelar, därefter tecknades A- eller B-tilläggsandelar.
Metsäliitto har för närvarande inte emitterat C-tilläggsandelar.
Tilläggsandelarnas nominella värde är en (1) euro. Tilläggsandelarna betalas på en gång och de rättigheter som är förknippade
med tilläggsandelar uppstår, då tilläggsandelarna är betalda till
Metsäliitto.
Då en medlem avgår eller av annan orsak kräver återbetalning
av sin insats för tilläggsandelar, återbetalas det belopp som har
betalats för tilläggsandelarna efter en väntetid som fastställs i
Metsäliittos stadgar. Sålunda betalas inte en eventuell värdeökning till medlemmen.
Tilläggsandel eller en del av den som getts i samband med en
fond- eller blandförhöjning återbetalas inte, om inte Metsäliittos styrelse så besluter (noggrannare villkor för återbetalning av
fondökningsandel genom kapitalbonus i anslutning till A-tilläggsandelar ges dock i punkt 1.4.2).
Tilläggsandelarnas behandling i samband med ändrande av
andelslagets bolagsform, likvidation eller upplösande beskrivs i
Metsäliittos stadgar.

Utdelning av överskott till tilläggsandelar
Metsäliitto kan i enlighet med sina stadgar dela ut överskott till
tilläggsandelar. Metsäliitto har i enlighet med lag om andelslag
betalat ut ränta på överskott till tilläggsandelar, vilken årligen
fastställs av fullmäktige i april eller maj.

liittos stadgar kan dock högst en tredjedel (1/3) av utdelningsbar
vinst i senast fastställda bokslut användas för återbetalning av
grundandelar och tilläggsandelar, vilket kan begränsa beloppen
vid ovan nämnda återbetalningar.
Eventuella villkor i anslutning till återbetalning av tilläggsandelar,
vilka avviker från ovan beskrivna, framgår av de särskilda villkoren för vart och ett tilläggsandelskapitalslag nedan.

Överföring av tilläggsandelar
Medlem kan överföra rätten till sina tilläggsandelar till en annan
person genom skriftlig anmälan till Metsäliitto. Om mottagaren är
medlem i Metsäliitto eller på ansökan upptas som medlem, har
denna samma rätt till återbetalning och överskott som överföraren skulle ha haft. Om mottagaren inte ansöker om medlemskap,
eller om ansökan förkastas, har denna endast samma rättigheter
som överlåtaren skulle ha haft i fall av uppsagt medlemskap. Om
förvärvaren inte är medlem i Metsäliitto, ska förvärvaren ansöka
om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet. Begränsningar av möjligheterna till överföring av kapitalbonus i anslutning till A-tilläggsandelar beskrivs nedan.

1. A–tilläggsandelar
Enligt Metsäliittos stadgar är antalet A-tilläggsandelar minst
en (1) och högst niohundra miljoner (900 000 000) stycken.

1.1 Rätt att teckna
Medlem kan teckna A-tilläggsandelar till nettobeloppet av en
virkesaffär med Metsäliitto. Meddelande om placering i A-tilläggsandelar bör lämnas skriftligen till Metsäliittos tjänsteman senast
i samband med utbetalning av virkeslikvid. Också den andelsränta som Metsäliitto betalar till medlem kan användas för att teckna
A-tilläggsandelar genom att skriftligen meddela detta till Metsäliitto.
Teckningen kan dock göras inom ramarna för maximalt antal
A-tilläggsandelar. Metsäliittos fulmäktige har också fastställt en
maximal andel av andelslagets utdelningsbara vinst som kan
användas för A-tilläggsandelarnas kapitalbonus benämnda
fondökningsandel (se senare, punkt 1.4).

Ränta på tilläggsandelar uträknas på basen av antalet dagar under räkenskapsperioden som tilläggsandelen har varit betald.
Ränta på prestationer som erlagts i samband med virkesaffärer, betalas från och med utbetalning av virkeslikvid. Rätten till
andelsränta, återbetalning av överskott eller annan avkastning
upphör den dag, då medlemskapet upphör. Ingen ränta betalas
på tilläggsandelsbeloppet för tiden mellan medlemskapets upphörande och återbetalning av tilläggsandelar. A-tilläggsandelarna
är dessutom förknippade med rätt att under vissa villkor ta del
av blandemission, dvs. den kapitalbonus som närmare beskrivs
i det senare.

1.2 Teckningstid, teckningspris och betalning

Återbetalning av tilläggsandelar i vissa situationer

Allmänna rättigheter i anslutning till A-tilläggsandelar beskrivs
ovan i punkten ”Allmänt om tilläggsandelar”. De rättigheter som
en tilläggsandel medför uppkommer när tilläggsandelen har
betalts till Metsäliitto. Tilläggsandelarnas rätt till del av överskott
beskrivs i punkten ”Utdelning till överskott till tilläggsandelar”.
A-tilläggsandelar är i enlighet med andelslagets stadgar under
vissa förutsättningar förknippade med annan ekonomisk förmån,
dvs. kapitalbonus, vilken beskrivs i det senare.

Medlem är berättigad att återfå sin placering i A- eller B- tilläggsandelar då denna säger upp sitt medlemskap i Metsäliitto eller
annars skriftligen begär Metsäliitto om en minskning av tilläggsandelar. Placering i A-tilläggsandelar återbetalas inom sex (6)
månader och B-tilläggsandelar inom aderton (18) månader efter
utgången av den räkenskapsperiod, inom vilken medlemskapet
har upphävts eller framställan har lämnats. Enligt § 16 i Metsä9/2016

Teckningspriset för en A-tilläggsandel är dess nominella värde,
en (1) euro och teckningstiden är fortgående. Teckningen sker
genom att kvittera A-tilläggsandelarnas pris mot antingen (i)
virkeslikvid från virkesaffär eller (ii) andelsränta, varvid teckningen datum kommer att bli den samma som virkeslikvidens eller
andelsräntans utbetalningsdatum.

1.3 Allmänt om rättigheter och andra villkor
i anslutning till A-tilläggsandelar

Den praxis som tillämpas i fråga om återbetalning av tilläggsandelar beskrivs i det tidigare under punkten ”Återbetalning av til�läggsandelar i vissa situationer”.

1.4 Annan ekonomisk förmån i anslutning till
A-tilläggsandelar (”Kapitalbonus”)
Med stöd av det befullmäktigande som Metsäliittos fullmäktige
givit den 22.11.2011, har Metsäliittos styrelse den 15.12.2011, i
enlighet med § 6 av andelslagets stadgar, fattat beslut om annan
ekonomisk förmån samt förhöjning av blandfond.
Var och en A-tilläggsandel, som har tecknats 1.1.2012 eller därefter, är förknippad med rätten att teckna en (1) ny A-tilläggsandel
- från virkesinkomster som utbetalas under de två (2)
kalenderår (”Bruksperiod”) som följer efter
- det kalenderår, under vilket A-tilläggsandelen har tecknats
(”Förvärvsperiod”),
- så att 85 % av den nya A-tilläggsandelens teckningspris kvitteras mot virkeslikvid som utbetalas under Bruksperioden
och att 15 % av teckningspriset erläggs som en fondförhöjning
från andelslagets utdelningsbara överskott (”Kapitalbonus”).
Enligt Metsäliittos fullmäktigebeslut kan högst etthundra miljoner (100 000 000) euro av andelslagets utdelningsbara överskott användas till fondförhöjningsandel av Kapitalbonus.
Utnyttjande av Kapitalbonus bör meddelas skriftligen till Metsäliitto senast i samband med virkeslikvid som utbetalas under
Bruksperioden.
Kapitalbonus kan under Bruksperioden inte användas för att
teckna nya A-tilläggsandelar motsvarande räntebeloppet i samband med utbetalning av andelsränta.
A-tilläggsandel som har tecknats med Kapitalbonus är inte förknippad med rätt till ny Kapitalbonus. Nya A-tilläggsandelsteckningar, som gjorts mot andelsränta av A-tilläggsandel som
tecknats med Kapitalbonus, berättigar dock till Kapitalbonus i
enlighet med det ovan beskrivna.
Om Kapitalbonus förknippad med A-tilläggsandelar inte utnyttjas
under Bruksperioden, förfaller rätten till Kapitalbonus automatiskt vid utgången av Bruksperioden.

1.4.1 Kapitalbonus i samband med att A-tilläggsandelar överförs eller sägs upp
Om A-tilläggsandelar, vilka är förknippade med rätt till Kapitalbonus, överförs till en annan, och mottagaren är Metsäliittos
medlem eller upptas som medlem på basen av ansökan, har mottagaren samma rätt till Kapitalbonus och nyttjande av den som
överlåtaren skulle ha haft. Om mottagaren inte ansöker om medlemskap, eller om ansökan förkastas, förfaller den Kapitalbonus
som är förknippad med den överförda A-tilläggsandelen.
Kapitalbonus kan inte överföras utan att den A-tilläggsandel som
den är förknippad med överförs.
Uppsägning av A-tilläggsandel leder till att den Kapitalbonus som
är förknippad med den förfaller. Ett eventuellt senare återtagande
av uppsägningen leder inte till att uppsägningen av Kapitalbonus
skulle upphävas.

1.4.2 Återbetalning av A-tilläggsandelsbetalning
förknippad med Kapitalbonus i vissa situationer
Om medlem säger upp sitt medlemskap i andelslaget eller kräver återbetalning av A-tilläggsandel förknippad med Kapitalbonus före utgången av den två (2) års period (”Bindningsperiod”)

som följer efter Kapitalbonusens Bruksperiod, räknas inte fondförhöjningen (15 %) till A-tilläggsandelen vid uträknande av det
belopp som återbetalas till medlem eller mottagare av överföring.
Sålunda återbetalas endast 85 % av A-tilläggsandelen till medlem eller mottagare av överföring. Det belopp som motsvarar
fondökningen läggs i dylika fall till fonden för placerat fritt eget
kapital. Nämnda andel som har returnerats till fonden för placerat fritt eget kapital dras av från den andel som har använts till
fondökning, då man räknar ut det utdelningsbara överskott som
enligt fullmäktiges beslut kan användas för Kapitalbonusens fondökningsandel (se ovan punkt 1.4).

1.4.3 Andra villkor i anslutning till A-tilläggsandelar
som har tecknats med Kapitalbonus
I övrigt tillämpas samma villkor på A-tilläggsandelar som tecknats med kapitalbonus som på andra A-tilläggsandelar.
Metsäliittos styrelse fattar beslut om andra frågor i anslutning
till A-tilläggsandelar och Kapitalbonus och dess användning
(inklusive ändring av ovan beskrivna Bruks- och Bindningsperioder
eller ändring av den procentsats som tillämpas på fondandelen vid
användning av Kapitalbonus eller fondökning).

2. B-tilläggsandelar
Enligt Metsäliittos stadgar är antalet B-tilläggsandelar minst en
(1) och högst trehundra miljoner (300 000 000) stycken.

2.1 Rätt att teckna
Medlem i Metsäliitto kan teckna önskat antal B-tilläggsandelar
genom att erlägga teckningspriset till ett av Metsäliitto angivet
konto.
Teckningen kan dock göras högst inom ramarna för maximiantal B-tilläggsandelar och medlem kan samtidigt högst inneha 1.500.000 (en miljon femhundratusen) betalda B-tilläggsandelar.

2.2 Teckningstid samt teckningspris och dess
betalning
Teckningspriset för en B-tilläggsandel är dess nominella värde,
en (1) euro och teckningstiden är fortgående.
Teckningen sker genom att betala in teckningspris till ett av
Metsäliitto angivet konto, med nyttjande av ett av Metsäliitto
givet referensnummer.

2.3 Allmänt om rättigheter och andra villkor i
anslutning till B-tilläggsandelar
Allmänna rättigheter i anslutning till B-tilläggsandelar beskrivs
ovan i punkten ”Allmänt om tilläggsandelar”. De rättigheter som
en tilläggsandel medför uppkommer när tilläggsandelen har
betalts till Metsäliitto. Tilläggsandelarnas rätt till del av överskott
beskrivs i punkten ”Utdelning till överskott till tilläggsandelar”.
Den praxis som tillämpas i fråga om återbetalning av tilläggsandelar beskrivs i det tidigare under punkten ”Återbetalning av til�läggsandelar i vissa situationer”.
Metsäliittos styrelse fattar beslut om övriga frågor i anslutning till
B-tilläggsandelar.

3. Tilläggsuppgifter
Tilläggsuppgifter om placeringar i Metsäliitto:
www.metsaforest.com

