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23.8.2016 

 
 
 
 
1. Rekisterinpitäjä:  

 
Sievi Capital Oyj  
Unioninkatu 20-22  
00130 Helsinki  
puh. +358 (0)40 500 6898  
 

2. Rekisterin nimi ja soveltamisala:  
Sievi Capital Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.9.2016 ilmoittautuneet 
(”Yhtiökokousrekisteri 1/2016”).  

 
3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:  
 

Henrietta Wikström-Masar  
Sievi Capital Oyj  
Unioninkatu 20-22  
00130 Helsinki, Finland  
Puh: +358 (0)400 525 041 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus:  

 
Rekisterin käyttötarkoitus on mahdollistaa Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajien 
ilmoittautuminen 30.9.2016 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.  
 
Henkilötietoja pyydetään, jotta yhtiö kykenee varmistumaan yhtiökokoukseen 
ilmoittautuneiden henkilöllisyydestä ja oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.  
 
Tietoja rekisteristä ei luovuteta mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ja rekisterin 
käyttö päättyy yhtiökokouksen jälkeen, kun yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden 
varmentaminen ja käsittelytarve yhtiökokouksen osalta päättyy.  
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5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet:  
 
Ilmoittautuessaan yhtiökokoukseen yhtiön henkilöosakkeenomistaja tai 
yhteisöosakkaan henkilöedustaja tai valtuutettu ilmoittaa tietoja itsestään tai 
edustamastaan yhteisöstä. Osakkeenomistajasta voidaan kerätä esim. seuraavia 
yksilöintitietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
arvo-osuustilinumero.  
 
Kerättyjen tietojen perusteella verrataan annettuja tietoja Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Sievi Capital Oyj:n osakasluetteloon.  
 

6. Tietojen säännönmukainen luovutus ja luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:  
 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta eikä siirretä. Tietoja ei luovuteta eikä 
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:  
 

Rekisteri on manuaalinen ja siihen on pääsy vain määrätyillä rekisteriä ylläpitävillä 
henkilöillä. Rekisteriä säilytetään tilassa, johon on pääsy ainoastaan tietoon 
oikeutetuilla.  
 

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen:  
 
Osakkeenomistajalla on tarpeellisten tunnistetietojen ilmoittamisen jälkeen 
kohtuullisen ajan kuluessa oikeus saada tietää: (a) mitä osakasta koskevia tietoja 
rekisteriin on tallennettu, tai (b) ettei osakasta koskevia tietoja ole tallennettu 
rekisteriin. Rekisteröidyille ilmoitetaan samalla säännönmukaiset tietolähteet sekä 
mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.  
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellä kuvatulla 
tavalla, tulee esittää tarkastusta koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu sekä päivätty 
pyyntö Sievi Capital Oyj:n rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnöstä 
tulee käydä ilmi pyynnön esittäjän henkilö- ja yksilöintitiedot, jotka ovat tarpeen 
tietojen hakemiseksi ja tarkastamiseksi rekisteristä.  
 

9. Virheellisten tietojen korjaaminen:  
 

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen 
tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee esittää kirjallisesti ja virheellinen 
korjattavaksi vaadittava tieto tulee yksiöidä riittävällä tavalla korjaamisen 
mahdollistamiseksi. Rekisterinpitäjä korjaa, oikaisee tai poistaa oma-aloitteisesti 
havaitsemansa rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon. 
Rekisterinpitäjä ei voi korjata tilinhoitajayhteisöltä tulleita virheellisiä tietoja ilman 
tilinhoitajayhteisöltä tulevaa korjauspyyntöä.  
 
Rekisterinpitäjän vastuu tämän rekisterin perusteella on rajattu oikeusjärjestyksen 

nojalla sovellettavaan alhaisimpaan mahdolliseen määrään, kaikissa tapauksissa 

kuitenkin enintään kohtuulliseen määrään. 

 


