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KESKUSHALLINTO

19.4.2000

Orion-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajille

Osingon muodostuminen vuodelta 1999
Arvoisa Orion-yhtymä Oyj:n osakas
Orion-yhtymä Oyj jakoi tilikaudelta 1999 osinkona sekä rahaa että omistamiaan
Instrumentarium Oyj:n osakkeita. Kaikille osakkeille maksettiin rahassa 0,60 euroa (3,57 mk) osaketta
kohden. Instrumentariumin osakkeiden osalta osingonjakopäätös oli ehdollinen siten, että niiden vasta-arvo sai
olla korkeintaan 0,67 euroa (3,98 mk) Orionin osaketta kohti. Vasta-arvo määräytyi osingon maksupäivän eli
14.4.2000 keskikurssin perusteella. Osinko laskettiin erikseen osakkeenomistajan kullakin arvo-osuustilillä
täsmäytyspäivänä 4.4.2000 olleille Orionin A- ja B-osakkeille.
Osingon maksupäivänä perjantaina 14.4.2000 Instrumentariumin osakkeen keskikurssi oli 27,66 euroa
(164,46 mk). Sen mukaisesti osakkeina maksetun osingon vasta-arvo yhtä Orion-osaketta kohti oli
0,58 euroa (3,45 mk). Kokonaisosingoksi muodostui näin yhteensä 1,18 euroa (7,02 mk) yhtä
Orionin osaketta kohden.
Osakkeenomistajat saivat osakesarjoittain jokaista 47,69:ää Orion-yhtymä Oyj:n osakettaan kohti osinkona
yhden Instrumentarium Oyj:n osakkeen. Instrumentariumin osakkeet kirjattiin samalle arvo-osuustilille, jolla
osakkeenomistajan Orion-osakkeetkin ovat. Siltä osin kuin osakkaan arvo-osuustilille kirjattujen Orionin
A- tai B-osakkeiden lukumäärä ei ollut tasan jaollinen 47,69:llä, maksettiin tasoituserä rahassa kummankin
osakesarjan osalta. Osinkosuoritukset näkyivät osakkaiden arvo-osuustileillä ja niitä vastaavilla hoitotileillä
pankeissa maksupäivän jälkeisenä seuraavana pankkipäivänä eli maanantaina 17.4.2000. Pankeilla saattaa olla
erilaisia käytäntöjä tavassa, jolla osakkaan pankkitilille rahana maksettu osuus kokonaisosingosta on eritelty.
Jotta vältyttiin liian pienten osake-erien jakamiselta, maksettiin osakesiirtoa vastaava 0,58 euron (3,45 markan)
osakekohtainen osinko kokonaisuudessaan rahana niille osakkaille, joiden arvo-osuustilikohtainen Orionyhtymä Oyj:n A- tai B-osakkeiden lukumäärä oli täsmäytyspäivänä alle 300 osaketta.
Rahana saadun osingon lisäksi myös osakkeina maksettu osinko kuuluu yhtiöveron
hyvitysjärjestelmän piiriin
ja Suomessa verotetulle osakkaalle se on pääomatuloa samalla tavalla kuin rahassa suoritettu osinko. Arvoosuusrekisterit toimittavat aikanaan asiakkailleen yhteenvedon osinkotuloista mm. verotusta varten.
Tässä osingonjaossa saatujen Instrumentarium Oyj:n osakkeiden hankintameno on niiden
keskikurssi maksupäivänä 14.4.2000 eli 27,66 euroa tai 164,46 mk ja hankinta-ajankohta em. maksupäivä.
Tämä kirjeemme kannattaa säilyttää siltä varalta, että tarvitsette myöhemmin sitä tässä
osingonjaossa saamienne Instrumentariumin osakkeiden hankintamenon ja -ajankohdan
selvittämiseksi. Osingonmaksun yhteydessä suoritettavan varainsiirtoveron maksaa Orion-yhtymä Oyj.
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Esimerkki

Osakkaan saamaa osingon määrää ja laskentaperiaatetta voidaan havainnollistaa seuraavalla
esimerkillä:
Osakkeenomistajan arvo-osuustilillä oli 1 000 Orionin A-osaketta ja 200 Orionin B-osaketta
täsmäytyspäivänä 4.4.2000.
A-osakkeilleen osakkeenomistaja on saanut osinkoa seuraavasti:
•
•

Rahana 1 000 x 0,60 euroa = 600,00 euroa (3 567,44 mk)
Instrumentariumin osakkeina 20 osaketta ja jakojäännöstä vastaavan osuuden rahana. Tämä
osuus on muodostunut seuraavasti:
Osakkeina maksetun osingon kokonaisarvoksi muodostui 1 000 x 0,58 euroa =
580,00 euroa.
Kokonaisarvo 580,00 euroa jaettuna Instrumentariumin osakkeen 14.4.2000
keskikurssilla eli 27,66 eurolla on 20,97. Tämän mukaisesti osakas sai 20
Instrumentariumin osaketta arvoltaan 20 x 0,58 euroa = 553,20 euroa. ja
jakojäännöksen osalta tasoituseränä rahaa 26,80 euroa (159,37 mk). Kyseiset
Instrumentariumin osakkeet kirjautuivat sille arvo-osuustilille, jolla osakkaan Orionosakkeetkin ovat.
Arvo-osuustilin hoitotilille pankkiin maksettiin 600,00 + 26,80 = 626,80 euroa

B-osakkeille maksettu osinko maksettiin kokonaisuudessaan rahassa, koska niitä oli alle 300
kpl. Osinko muodostui seuraavasti:
200 osaketta x 0,60 euroa = 120 euroa
200 osaketta x 0,58 euroa = 116 euroa
Yhteensä rahana maksettiin 236 euroa

(713,49 mk)
(689,70 mk)
(1 403,19 mk)

Näin ollen osakkaan arvo-osuustilille kirjautui 20 Instrumentariumin osaketta. Niiden
hankintamenoksi katsotaan 27,66 euroa/kpl ja hankintapäiväksi 14.4.2000.
Osakkaan arvo-osuustilin hoitotilille pankkiin on maksettu osinkoa rahassa yhteensä ________ mk
(3567,44 mk + ____ mk + 1 403,19 mk).

