
Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittaminen

Yrityksen tiedot
Yrityksen toiminimi

Tällä lomakkeella ilmoitat yrityksen tosiasialliset edunsaajatiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) vain 
poikkeustilanteissa, joissa sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista. Lomake on yrityskohtainen.

Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi sähköisessä muodossa: www.prh.fi/edunsaajat

Ilmoituksen aihe
Ilmoita syy, miksi et voi ilmoittaa edunsaajatietoja sähköisesti.
PRH ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain alla mainituissa poikkeustapauksissa. Rastita sopiva vaihtoehto.

1. Kenelläkään yrityksen vastuuhenkilöistä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

2. Kenelläkään yrityksen vastuuhenkilöistä ei ole henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, 
 mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia (HST-kortti) eikä mahdollisuutta saada niitä.

Y-tunnus

 Ilmoita lisäksi syy, miksi mitään edellä mainittua tunnistautumisvälinettä ei ole mahdollista saada:

3. Avoimen yhtiön yhtiömiehinä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä on ainoastaan yrityksiä.

4. Yritys on selvitystilassa, konkurssissa tai yrityssaneerauksessa.

5. Yritysmuodolle ei voi tehdä lainkaan sähköisiä ilmoituksia YTJ-palvelussa.

Ilmoituksen sisältö
Ilmoita yrityksen edunsaajat, ettei edunsaajia ole tai edunsaajaroolin päättyminen.

Ilmoitan edunsaajat

Yrityksellä ei ole edunsaajia tai heitä ei ole tunnistettu

Ilmoitan edunsaajaroolin päättymisen
Kirjoita niiden henkilöiden nimet, joiden edunsaajarooli on päättynyt:

Siirry kohtaan ”Lisätietojen antaja”.

Yrityksen edunsaajat
Ilmoita kaikkien edunsaajien henkilötiedot: sukunimi ja etunimet, kansalaisuus sekä henkilötunnus.
Jos edunsaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita hänen syntymäaikansa.
Jos edunsaaja asuu ulkomailla, ilmoita myös hänen kotiosoitteensa.

Ensimmäisen edunsaajan henkilötiedot
Sukunimi Etunimet

Kansalaisuus

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Maa

Henkilötunnus Syntymäaika

Täytä vain ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite.

Ensimmäisen edunsaajan määräysvalta tai omistusosuus
Merkitse edunsaajan omistus ja/tai äänioikeus kahden desimaalin tarkkuudella.
Huomaa, että omistusosuuksien yhteismäärä voi olla enintään 100 % ja äänioikeuksien yhteismäärä enintään 100 %.

Omistus (vähintään 25,01 %): %

Äänioikeus (vähintään 25,01 %): %

Muu tosiasiallinen määräysvalta, joka voi perustua 
esimerkiksi osakassopimukseen.
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Toisen edunsaajan henkilötiedot
Sukunimi Etunimet

Kansalaisuus

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Maa

Henkilötunnus Syntymäaika

Täytä vain ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite.

Merkitse edunsaajan omistus ja/tai äänioikeus kahden desimaalin tarkkuudella.
Huomaa, että omistusosuuksien yhteismäärä voi olla enintään 100 % ja äänioikeuksien yhteismäärä enintään 100 %.

Kolmannen edunsaajan henkilötiedot
Sukunimi Etunimet

Kansalaisuus

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Maa

Henkilötunnus Syntymäaika

Täytä vain ulkomailla asuvan henkilön kotiosoite.

Kolmannen edunsaajan määräysvalta tai omistusosuus

Toisen edunsaajan määräysvalta tai omistusosuus

Lisätietojen antaja
Henkilö, joka antaa lisätietoja tästä ilmoituksesta (esimerkiksi asiamies tai tilitoimisto).
Huomaa: edunsaajaote toimitetaan tähän osoitteiseen.
Henkilön tai yrityksen nimi

Postinumero Postitoimipaikka

Katuosoite

Puhelin Sähköposti

Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lomakkeen allekirjoitus
Tämän ilmoituksen allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteriin merkitty vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Liitä tarvittaessa mukaan valtakirja allekirjoitusta varten.
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Omistus (vähintään 25,01 %): %

Äänioikeus (vähintään 25,01 %): %

Muu tosiasiallinen määräysvalta, joka voi perustua 
esimerkiksi osakassopimukseen.

Merkitse edunsaajan omistus ja/tai äänioikeus kahden desimaalin tarkkuudella.
Huomaa, että omistusosuuksien yhteismäärä voi olla enintään 100 % ja äänioikeuksien yhteismäärä enintään 100 %.

Omistus (vähintään 25,01 %): %

Äänioikeus (vähintään 25,01 %): %

Muu tosiasiallinen määräysvalta, joka voi perustua 
esimerkiksi osakassopimukseen.
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Liitteet
Liitä lomakkeeseen tarvittaessa yrityksen vastuuhenkilön antama valtakirja ilmoituksen allekirjoittamista varten sekä  
passikopiot niistä edunsaajista, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. 

Passikopiot

Asiamiehen valtakirja

Lähetä lomake ja mahdolliset liitteet PRH:lle
Lähetä lomake ja mahdolliset liitteet suojatussa sähköpostissa PRH:lle skannattuina tiedostoina. 
Kirjoita viestin otsikkoon ”Edunsaajatietojen ilmoittaminen”. 
Lue tarkemmat ohjeet suojatun sähköpostin lähettämisestä: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Puh.: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi | Y-tunnus: 0244683-1
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