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Käyttöehdot  
OwnersPortal  
Voimassa alkaen: 28.12.2022 

Nämä ehdot koskevat Invesdor Services Oy:n tarjoaman hallintatyökalun ("OwnersPortal") käyttöä 
yhtiön ("Yhtiö") arvopaperinhaltijarekisterin ("Rekisteri") ylläpitämiseksi. Invesdor Services Oy 
("Palveluntarjoaja") tarjoaa OwnersPortal -ohjelmiston ja siihen liittyvät palvelut sekä Yhtiölle että sen 
arvopaperinhaltijoille.  

1. Palveluntarjoajan velvollisuudet ja vastuu 

1.1 Palveluntarjoaja sitoutuu hallinnoimaan arvopaperinhaltijoiden ja heidän omistustensa luetteloa 
("Arvopaperinhaltijarekisteri" tai "Rekisteri") huolellisesti ja luotettavalla tavalla. 

1.2 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään Yhtiön Rekisterin ajan tasalla ja saatavilla siten, että Yhtiö voi 
milloin tahansa tarkastella, ladata ja tulostaa Rekisterin. 

1.3 Palveluntarjoaja sitoutuu lisäksi pitämään arvopaperinhaltijoiden saatavilla ajantasaiset tiedot 
heidän omistuksistaan yrityksissä, jotka käyttävät OwnersPortalia.  

1.4 Jos Yhtiön kotipaikka on Suomessa, Suomen osakeyhtiölain ("Osakeyhtiölaki") 3 luvun 15 §:n 
mukaan hallituksen tehtävänä on ylläpitää rekisteriä Yhtiön osakkeenomistajista ja heidän 
hallussaan olevista osakkeista ("Osakasluettelo").  
Jos Yhtiön kotipaikka on Saksassa, Saksan osakeyhtiölain (Aktiengesetz, "AktG") 67 §:n 1 ja 7 
momenttien mukaan Yhtiön osakkeenomistajista ja heidän hallussaan olevista rekisteröidyistä 
osakkeista ja väliaikaistodistuksista on pidettävä rekisteriä ("Aktienregister"). 
Jos Yhtiön kotipaikka on Itävallassa, Itävallan osakeyhtiölain ("AktG") 61 §:n 1 momentin 
mukaan Yhtiön osakkeenomistajista ja heidän hallussaan olevista osakkeista on pidettävä 
luetteloa ("Osakasrekisteri"). 
Osakkeenomistajaluettelo on osa OwnersPortalissa ylläpidettävää Rekisteriä, mutta Yhtiön 
toimivaltainen elin on edelleen vastuussa osakkeenomistajaluettelon ylläpidosta suhteessa 
kolmansiin osapuoliin, kuten kohdassa 2.4 selitetään tarkemmin.  

1.5 Arvopaperinhaltijat voivat pyytää Yhtiöltä tietoja heitä koskevista Rekisteriin merkityistä tiedoista. 
Siltä osin kuin kansallisissa säännöksissä säädetään laajemmasta oikeudesta saada tietoja 
Yhtiön kotipaikan mukaan, Yhtiö sitoutuu noudattamaan tätä vastaavasti.  

1.6 Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta arvopaperinhaltijan tietoja muille, ellei toisin 
sovita tai ellei laissa toisin säädetä tai ellei voimassa oleva tuomioistuimen määräys sitä edellytä. 
Erikseen voidaan sopia, että Palveluntarjoaja voi luovuttaa Yhtiön arvopaperien haltijoita 
koskevia tietoja osapuolille, jotka käyvät kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai tarjoavat 
arvopapereita jälkimarkkinoilla.  

1.7 Yhtiö on viime kädessä vastuussa siitä, että rekisteri on ajan tasalla ja täsmällinen kotipaikkansa 
kansallisten säännösten mukaisesti. Yhtiön ja Palveluntarjoajan välisen OwnersPortal -
sopimuksen mukaan Palveluntarjoaja sitoutuu päivittämään Rekisteriä Yhtiön pyynnöstä ja 
myöntää Yhtiölle pääsyn OwnersPortaliin ja Rekisteriin siten, että Yhtiö voi myös päivittää 
Rekisterissä olevia tietoja. Palveluntarjoaja sitoutuu päivittämään Rekisteriä myös tilanteissa, 
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joissa Yhtiö ei ilmoita päivitystarpeesta, vaan arvopaperinhaltijat päivittävät itse yhteystietonsa 
järjestelmään tai Palveluntarjoaja saa muutoin tiedon päivitystarpeesta.  

1.8 Palveluntarjoaja sitoutuu identifioimaan ne Yhtiön arvopaperinhaltijat, jotka ovat jo Invesdor 
Groupin järjestelmissä, ja välttämään sijoittajia koskevien tietojen moninkertaistamista 
("Duplikaatit"). Jos Rekisterissä havaitaan päällekkäisyyksiä, virheitä tai muita epäselvyyksiä, 
Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan asiasta Yhtiölle ja auttamaan sitä tilanteen 
selvittämisessä.  

2. Yhtiön velvoitteet  

2.1 OwnersPortaliin liittyessään Yhtiö sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajalle tarkan ja 
ajantasaisen luettelon arvopaperinhaltijoistaan. Siirrettäessä Ownersportalissa säilytettävää 
arvopaperia, Yhtiö sitoutuu hyväksymään Rekisterin siinä muodossa, jossa se on esitetty 
Ownersportalissa.  

2.2 Yhtiö sitoutuu toimittamaan Palveluntarjoajalle asiaankuuluvat tiedot sulautumisista ja 
yritysostoista sekä muista järjestelyistä ja muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet 
Rekisteriin.  

2.3 Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan arvopaperinhaltijoille, että todistus omistuksesta voidaan tarvittaessa 
ladata OwnersPortalista. Tällainen todistus on vain niiden arvopaperinhaltijoiden saatavilla, jotka 
omistavat arvopapereita Yhtiössä, jonka arvopaperit ovat rekisteröity OwnersPortaliin, ja joilla on 
rekisteröity profiili Invesdorin alustalla. Yhtiö sitoutuu myös valtuuttamaan Palveluntarjoajan tai 
sen nimeämän tahon allekirjoittamaan Yhtiön puolesta annetut todistukset tai asiakirjat.  

2.4 Selvyyden vuoksi todettakoon, että näistä ehdoista ja OwnersPortal -sopimuksesta huolimatta 
Yhtiön toimivaltainen elin on vastuussa kolmansille osapuolille osakasluettelon tai sen 
maakohtaisen vastineen ylläpitämisestä kansallisten säännösten mukaisesti.  

3. Yhteystietojen päivittäminen  

3.1 Arvopaperinhaltijan yhteystietojen päivittäminen OwnersPortaliin tapahtuu arvopaperinhaltijan 
puolesta aina joko Yhtiön tai Palveluntarjoajan toimesta.  

3.2 Yhtiö ja Palveluntarjoaja sitoutuvat ilmoittamaan toiselle osapuolelle kaikista Rekisteriin 
tehtävistä muutoksista.  

4. Hinnoittelu ja maksuehdot  

4.1 Yhtiö sitoutuu maksamaan palvelumaksun OwnersPortal -sopimuksessa sovitulla tavalla.  
4.2 Arvopaperinhaltijoilla on oikeus käyttää palvelua ilman lisämaksuja.  
4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja. Muutokset tulevat voimaan seuraavan 

kalenterivuoden alussa. Palveluntarjoaja sitoutuu ilmoittamaan yritykselle muutoksista yhtä (1) 
kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos hintoja muutetaan, Yhtiöllä on oikeus 
irtisanoa sopimus välittömästi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Palveluntarjoajalle kahden 
(2) viikon kuluessa hinnanmuutosten ilmoittamisesta. 

5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen  

5.1 Sopimussuhde on voimassa toistaiseksi.  
5.2 Lukuun ottamatta hinnanmuutostapauksia kuten kohdassa 4.3 kuvattu, kumpikin osapuoli voi 

irtisanoa sopimuksen, kun Yhtiön arvopaperit on merkitty valtuutetun arvopaperikeskuksen 
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ylläpitämään rekisteriin, tai milloin tahansa kolmekymmentä (30) päivää etukäteen kirjallisesti 
ilmoittamalla. Jos arvopaperit on rekisteröity valtuutetun arvopaperikeskuksen ylläpitämään 
rekisteriin, sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden alussa.  

5.3 Jos sopimus irtisanotaan, palveluntarjoajan on siirrettävä arvopaperinhaltijarekisteri Yhtiön 
hallintaan.  

5.4 Yhtiö ilmoittaa arvopaperinhaltijoille irtisanomisesta ja neuvoo arvopaperinhaltijoita, miten 
heidän tulee jatkossa olla yhteydessä Yhtiöön.  

5.5 Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksettuja maksuja tai muita suoritettuja maksuja ei palauteta. 
5.6 Edelliset määräykset eivät vaikuta oikeuteen irtisanoa sopimus poikkeuksellisesti. 

6. Vastuu 

6.1 Palveluntarjoajan vastuu ei ulotu tilanteisiin, joissa Yhtiön tai arvopaperinhaltijan 
Palveluntarjoajalle toimittamat tiedot ovat virheellisiä, epätarkkoja tai riittämättömiä. Tämä 
koskee myös tilanteita, joissa virhe on tapahtunut Arvopaperinhaltijarekisterissä, joka on ollut 
Yhtiö hallinnassa ennen Ownersportaliin siirtymistä tai arvopaperien siirron jälkeen.  

6.2 Arvopaperinhaltijat voivat ilmoittaa kummalle tahansa osapuolelle muutoksista, jotka koskevat 
heidän omistuksiaan Yhtiössä. Palveluntarjoajan vastuu ei ulotu tilanteisiin, joissa Yhtiö ei ole 
välittänyt tietoja eteenpäin.  

6.3 Vastuun poissulkemista ei sovelleta, jos Palveluntarjoaja tai sen asiamiehet ovat syyllistyneet 
tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Jos näistä Käyttöehdoista johtuvia olennaisia 
sopimusvelvoitteita rikotaan, Palveluntarjoaja ja Yhtiö ovat vastuussa mahdollisesta 
huolimattomuudesta, mutta vain tyypilliseen ja ennakoitavissa olevaan vahinkoon asti. 
Käyttöehtojen olennainen sopimusvelvoite on mikä tahansa velvoite, joka mahdollistaa 
sopimusvelvoitteiden asianmukaisen täyttämisen ja jonka täyttämättä jättäminen vaarantaisi 
sopimusvelvoitteiden tarkoituksen saavuttamisen. 

6.4 Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta henkilövahinkovastuutapauksissa. 
 

7. Käyttöehtojen muutokset 
 

7.1 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen 
muutoksista sekä lisäehtojen käyttöönotosta ilmoitetaan Yhtiölle sähköpostitse kohtuullisen ajan 
kuluessa etukäteen. 

7.2 Yhtiön hyväksyntä muutoksille katsotaan annetuksi, jos Yhtiö ei vastusta niitä kirjallisesti 
(osoitteeseen info@invesdor.de) kokonaisuudessaan tai osittain ennen muutosten 
täytäntöönpanopäivää. Palveluntarjoajan on muutoksista ilmoittaessaan viitattava erityisesti 
tähän hyväksynnän vaikutukseen. 

7.3 Jos Yhtiö vastustaa muutoksia, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa käyttösuhde. 
Irtisanominen tulee voimaan silloin, kun muutokset tulevat voimaan. Näiden käyttöehtojen kohtia 
5.2 ja 5.3 sovelletaan vastaavasti.  

8. Muut säännökset  

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa siirtää OwnersPortal -sopimus Invesdor Oy:lle (Y-
tunnus 2468896-2). Invesdor Services Oy ilmoittaa asiasta Yhtiölle ilman aiheetonta viivytystä.   

8.2 Jos jokin Käyttöehtojen määräys on pätemätön, muut määräykset pysyvät voimassa. 



  

 
Sivu 4/4 

8.3 Jos Yhtiön kotipaikka on Saksassa, sovelletaan Saksan lainsäädäntöä, lukuun ottamatta 
EGBGB:n lainvalintasäännöksiä ja YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten 
yleissopimuksen (CISG) määräyksiä. Jos Yhtiön kotipaikka on Itävallassa, sovelletaan Itävallan 
lainsäädäntöä. Jos Yhtiön kotipaikka on Suomessa, sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

8.4 Jos Yhtiön kotipaikka on Saksassa, yksinomainen oikeuspaikka kaikille riita-asioille, jotka 
johtuvat käyttäjäsuhteesta tai liittyvät siihen, on Berliini. Jos Yhtiön kotipaikka on Itävallassa, 
yksinomainen oikeuspaikka kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat käyttäjäsuhteesta tai liittyvät 
siihen, on Wien. Jos Yhtiön kotipaikka on Suomessa, yksinomainen oikeuspaikka kaikissa 
käyttäjäsuhteesta johtuvissa tai siihen liittyvissä riita-asioissa on Helsinki. 

 


