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Vastuunrajoitus 
Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa 
esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon. Tämä 
yleisesitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan yksityiseen käyttöön. Materiaalin 
muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman Nordnet Bank AB:n 
kirjallista lupaa on kielletty. 

Esitykseen kerätyt tiedot on voitu hankkia useista eri julkisista lähteistä. Nordnet Bank 
AB:n  pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta tämä ei sulje pois 
mahdollisuutta siitä, että tiedoissa ei voisi esiintyä virheitä. Nordnet Bank AB ja sen 
palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tässä 
esityksessä esiintyvien tietojen käytöstä tai näiden tietojen perusteella tehtävien 
sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta.  

Mikään tässä esityksessä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi, 
tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoittajan tulee 
sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa 
rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, 
taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Sijoitustoimintaan 
liittyy aina riskejä. Sijoittajan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae 
tulevasta. 

Tässä yleisesityksessä esitetyn tiedon sisältö voi muuttua milloin tahansa. Nordnet Bank 
AB ei sitoudu ilmoittamaan mahdollisista materiaalin sisällön muutoksista. 
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Pörssi on osakkeiden kauppapaikka 

•  Julkisten yritysten osakkeiden kauppapaikka on pörssi 
 
•  Pörssi on puolueeton elektroninen kauppapaikka 

•  Noteeratuilla yrityksillä tiukat raportointi- ja tiedotusvelvoitteet 

•  Arvopaperikauppa on julkista 

•  NasdaqOMX Helsingissä jatkuva kaupankäynti 10:00 – 18:25 
 

 

 



Pörssipäivän rakenne 
 
9:45 - 10:00  Päivän avaushuutokauppa 
 
10:00    Jatkuva kaupankäynti alkaa 
 
13:30 - 13:35  Päivänsisäinen huutokauppa  

  (Mid, Small Cap & First North) 
 
18:25   Jatkuva kaupankäynti loppuu 
 
18:25 - 18:30  Päivän päätöshuutokauppa 



Osakkeiden ostaminen 

•  Asiakkuus ja arvopaperisäilytys pankissa tai pankkiiriliikkeessä 

•  Osakkeisiin voi sijoittaa suoraan tai rahastojen kautta 
 
•  Sijoitusrahasto sijoittaa rahaston kerätyt rahat joko 

–  Salkunhoitajan aktiivisesti valitsemiin osakkeisiin 
–  Passiivisesti valitun indeksin mukaisesti (ETF-rahastot) 

•  Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta 

•  Rahastosijoittaja saa hajautetun ratkaisun pienelläkin sijoituksella 

 



Annit ja merkintäoikeudet 

•  Pörssiin listautuva yhtiön osakkeita myydään listautumisannissa (IPO) 
 
•  Yhtiö voi tarjota osakkeita myös vanhoille omistajille 

–  Rahastoanti 
–  Suunnattu anti 
–  Yleisöanti 

•  Merkintäoikeudet menettävät arvonsa, jos niitä ei käytetä/myydä 



Osta halvalla, myy kalliilla 

•  Mikä osake on kallis ja mikä halpa? 
 
•  Osakekurssi ei kerro, onko osake kallis vai halpa 

•  Kurssi on hinta jolla on viimeksi tehty osakekauppa 

•  Sijoittajat arvioivat osakkeita eri tunnusluvuilla 
 

•  Hyvä yhtiö ei automaattisesti tarkoita nousevaa osaketta 



Osakkeiden lahjoittaminen 

•  Lahjakirjan voi vapaasti laatia, mutta sen tulee kuitenkin sisältää 
vähintään seuraavat tiedot: 
–  Lahjan antajan ja saajan nimi, osoite, henkilötunnus ja arvo-osuustilin 

numero 
–  Lahjoitettavat osakkeet/instrumentit ja niiden kappalemäärä 
–  Paikka ja päiväys, lahjoittajan ja lahjansaajan allekirjoitus 
–  Liitteeksi kopiot lahjanantajan sekä lahjansaajan voimassaolevista 

henkilöllisyystodistuksista yhden henkilön oikeaksi todistamina 

•  Lahjakirja toimitetaan lahjanantajan pankkiin/tilinhoitajayhteisöön 
 



Lahjoita verovapaasti 

•  3 999 euroa 3 vuoden aikana / 111 euroa kuukaudessa 

•  Eri henkilöiltä saatuja lahjoja ei lasketa yhteen lahjaverotuksessa 
–  Esimerkiksi kumpikin vanhemmista voi lahjoittaa lapselleen 3 999 

euroa ilman, että lahjoja lasketaan yhteen.  
–  Alle 4 000 euron arvoinen lahja on veroton riippumatta siitä, ovatko 

lahjansaaja ja -antaja sukulaisia keskenään tai mikä on heidän 
välinen sukulaisuussuhteensa. 

•  Osakkeita lahjoitettaessa lahjan arvo määräytyy kirjauspäivän 
mukaan 



Nordnet sijoittajan tukena 
 
•  Paljon reaaliaikaista tietoa käytettävissä 

•  Tilaisuuksia ja webinaareja 
 
•  Aamukatsaus, blogi  ja monipuoliset analyysipalvelut 

•  Asiakaspalvelusta ja meklareilta saa apua tarvittaessa 

 



Katsaus Nordnetin palveluun 
  
 

 



Tarjouskirja ja kaupat 



Toimeksiannon syöttö 



Arvopaperit yhdessä salkussa 



Säästä enemmän itsellesi Nordnetissä! 

•  Rahastojen merkintä- ja 

lunastuspalkkiot 0 € 

•  ETF-kuukausisäästäminen 0 € 

•  Kuukausi- ja palvelumaksut 0 € 

•  Osakkeiden säilytys 0 € 

•  Rahastojen säilytys 0 € 

•  Osakkeiden siirto Nordnetiin 0 € 

•  Reaaliaikaiset kurssit ja uutiset 

pohjoismaisista pörsseistä 0 €  



Kiitos! 


