
Medlemsuppgifter:

Medlemskapets namn 

Representant för gemensamt ägda  

Personbeteckning

FO-nummer 

E-post   

Tfn 

Näradress

Postnummer och -anstalt  

Hemkommun

Bankens namn  

Bankkontonummer (IBAN)

Språk finska      svenska engelska

  
Valkommun hemkommun      skogens belägelsekommun

Medlemsblankett

Medlemsnummer

Skogsfastigheter som jag äger och deras arealer

     
Växtlig skogsmark, 
 ha

Fastighetens namn

Skogsfastigheter och deras arealer i bilaga

Fastighetsregisternummer,
i formen xxx-xxx-xxxx-xxxx

Besittningsrätt

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770       
FO-nummer 0116300-4     www.metsaforest.com    
       

Datum då 
besittningsrätten 
upphör

Fastighetens lagfart (eller besittningsrätt) ska vara på samma namn som medlemskapet.
Dokumentation över besittningsöverföring behövs som bilaga.



€

 

 

 

  

 

Har du för avsikt att         

behålla skogen        sälja skogen inom fem års tid

   

Bor på           

landsbygden i en stad

Medlemsblankett

Övriga tilläggsuppgifter
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Vi sänder aktuell information till våra medlemmar om tjänster och förmåner samt inbjudningar till 
olika tillfällen per textmeddelande eller e-post. Jag tar emot information och inbjudningar 

per e-post  textmeddelande

Jag ansluter mig kostnadsfritt till PEFC-skogscertifieringen via Metsäliitto Osuuskunta
Genom certifieringen förbinder vi oss gemensamt till att vi agerar i enlighet med ansvarsfullt skogsbruk 
i min skog.

Sköter du din skog aktivt, så att den ska avkasta så bra som möjligt?

lämnar skötseln till pro�s

sköter sparsamt, håller i naturtillstånd
ja, men jag behöver hjälp

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

€ överförs årligen till Metsä1-tilläggsandelar.

Andelsräntan

betalas årligen till ovan angett konto eller

Överför din skogsdata till tjänsten Metsäverkko. 
I tjänsten kan du uppdatera dina figuruppgifter, 
bedriva elektronisk virkeshandel och beställa 
skogsvårdsarbeten. Samtycke till överföring kan 
du ge på adressen www.metsaverkko.fi eller i 
tjänsten MIinSkog.fi

ja     nej

Har skogen övergått i din ägo via Metsä Groups generationsväxlingstjänst?

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

ja    nej

Ger skogen betydande inkomster till dig?  
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FO-nummer 0116300-4     www.metsaforest.com    
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Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med
Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess
tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor
för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns
på adressen metsaforest.com/Placeringsalternativ.



Delägarförteckning

Medlemsuppgifter:

Medlemskapets namn 

FO-nummer  

Alla delägarnas underskrift behövs, om du gjorde förändringar i delägarförteckningen. Om alla uppgifter inte ryms på denna sida, 
kan du fortsätta förteckningen på blankettens baksida. Vänligen returnera förändringarna till adressen nedan. Dödsbo är en särskild 
skatteskyldig. Dödsboet anges som delägare, inte dödsboets delägare.

Delägarens namn
Person-
beteckning

Grund-
andelar
som 
bråk

Metsä1-
tilläggs-
andelar 
som bråkE-postadress

Telefon-
nummer

Man får sända 
marknadsförings-
meddelanden per
textmed-
delande 

e-post

1) Lägg till delägarnas namn och personbeteckning samt delägarnas andel av andelsplaceringarna i Metsäliitto Osuuskunta.
2) Lägg vid behov till delägarnas e-postadresser och mobiltelefonnummer.
3) Vänligen meddela om vi får sända marknadsföringsmeddelanden och inbjudningar per e-post eller till din telefon, tack.

Medlemsnummer

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Underskrift

Namnförtydligande:

Metsäliitto Osuuskunta PB 10, 02020 METSÄ jasenpalvelut@metsagroup.com        tfn 010 7770       
FO-nummer 0116300-4    www.metsaforest.com 


	Medlemsnummer: 
	Medlemskapets namn: 
	Representant för gemensamt ägda: 
	Personbeteckning: 
	FOnummer: 
	Epost: 
	Tfn: 
	Näradress: 
	Postnummer och anstalt: 
	Hemkommun: 
	Bankens namn: 
	Bankkontonummer IBAN: 
	finska: Off
	svenska: Off
	engelska: Off
	hemkommun: Off
	skogens belägelsekommun: Off
	Row1: 
	i formen xxxxxxxxxxxxxxRow1: 
	haRow1: 
	Datum då besittningsrätten upphör: 
	Row2: 
	i formen xxxxxxxxxxxxxxRow2: 
	haRow2: 
	Datum då besittningsrätten upphör_2: 
	Row3: 
	i formen xxxxxxxxxxxxxxRow3: 
	haRow3: 
	Datum då besittningsrätten upphör_3: 
	Row4: 
	i formen xxxxxxxxxxxxxxRow4: 
	haRow4: 
	Datum då besittningsrätten upphör_4: 
	Skogsfastigheter och deras arealer i bilaga: Off
	behålla skogen: Off
	sälja skogen inom fem års tid: Off
	lämnar skötseln till pros: Off
	sköter sparsamt håller i naturtillstånd: Off
	ja men jag behöver hjälp: Off
	landsbygden: Off
	i en stad: Off
	ja: Off
	nej: Off
	ja_2: Off
	nej_2: Off
	betalas årligen till ovan angett konto eller: Off
	överförs årligen till Metsä1tilläggsandelar: Off
	Genom certifieringen förbinder vi oss gemensamt till att vi agerar i enlighet med ansvarsfullt skogsbruk: Off
	per epost: Off
	textmeddelande: Off
	Övriga tilläggsuppgifter: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Underskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Ort och datum: 
	Underskrift_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Ort och datum_2: 
	Underskrift_3: 
	Namnförtydligande_3: 
	Ort och datum_3: 
	Underskrift_4: 
	Namnförtydligande_4: 
	Ort och datum_4: 
	Medlemskapets namn_2: 
	Skogssammanslutningens FOnummer: 
	Medlemsnummer_2: 
	Underskrift_5: 
	Namnförtydligande_5: 
	Ort och datum_5: 
	Underskrift_6: 
	Namnförtydligande_6: 
	Ort och datum_6: 
	Underskrift_7: 
	Namnförtydligande_7: 
	Ort och datum_7: 
	Underskrift_8: 
	Namnförtydligande_8: 
	Ort och datum_8: 
	Underskrift_9: 
	Namnförtydligande_9: 
	Ort och datum_9: 
	Underskrift_10: 
	Namnförtydligande_10: 
	Ort och datum_10: 
	Text81: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text82: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text83: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text84: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text85: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Text86: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Check Box87: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off

	5: 
	0: Off
	1: Off


	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off


