JÄSENHAKEMUS
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
Hakijalla ei ole aiempaa jäsenyyttä LSO Osuuskunnassa eikä hän ole osakkaana yhteisössä,
joka on jo LSO Osuuskunnan jäsen.

ei ole - nej

on - ja

ei - nej

kyllä - ja

Sökanden har inte tidigare medlemskap i LSO Andelslag och är ej heller delägare i
sammanslutning som är medlem i LSO Andelslag.
Jos tuottaja on osakkaana jäsenyhteisössä, kirjoita tähän yhteisön nimi:
Om producenten är delägare i sammanslutning skriv namnet på sammanslutningen:
Määritelläänkö hakija yhteisöksi? *
Är sökanden en sammanslutning? *

*Yhteisöksi määritellään maatalousyhtymä, kuolinpesä, osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
*Som sammanslutning definieras lantbrukssammanslutning, dödsbo, aktiebolag, öppet bolag och kommanditbolag

Yritysmuoto / Företagsform

Verotusyhtymä / Beskattningssammanslutning
Oy / Ab
Muu, mikä / Annan, vilken

Nimi - Namn

Y-tunnus- FO-nummer

Lähiosoite - Näradress

Posti no - Post nr.

Puh. - Tel.

Matkapuh. no - Mobiltel.nr.

Sähköpostiosoite - E-post

Pankin tilinumero - Bankkontonummer

Äidinkieli - Modersmål

Tuottajanumero - Producent nr.

suomi - finska

Postitoimipaikka - Postkontor

ruotsi - svenska

Voimassa oleva tuotantosopimus - I kraftvarande produktionsavtal

Eläinpaikkojen määrä - Antal djurplatser

Henkilöjäsenen yhteyshenkilön tiedot / Yhteisön nimeämän henkilöomistajan tiedot
– Uppgifter om person som företräder personmedlem / Uppgifter om enskild ägare som utsetts av sammanslutningen
Nimi - Namn

Henkilötunnus - Personbeteckning

Lähiosoite - Näradress

Posti no - Post nr.

Sähköpostiosoite - E-post

Käyttäjätunnus verkkopalveluun - Användarnamnet för nättjänsten
tilataan - beställes

Postitoimipaikka - Postkontor

ei tilata - beställes inte

Huomautukset - Anm.
Päiväys ja allekirjoitus - Datum och underteckning

……………………………………………
_______________________________________

………….. päivänä

……………… kuuta 20…..

_______________________________________

Vastaanottaja/mottagare: HKScan Agri / Tilitys, PL 50, 20521 TURKU
Liitteenä valtakirja/kaupparekisteriote/pöytäkirjanote
HUOM! Anomus otetaan käsiteltäväksi vasta kun hakija on toimittanut tarvittavat liitteet HKScan Agrin tilitykselle

Fullmakt/handelsregisterutdrag/protokollsutdrag bifogat
OBS! Ansökan tas upp till behandling först när sökanden har sänt de nödvändiga bilagorna till HKScan Agris djurlikvidavdelning

Yhteisöjäsenen on ilmoitettava henkilöomistajan nimi ja henkilötunnus sekä toimitettava seuraavat liitteet:
- Maatalousyhtymän, kuolinpesän, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee toimittaa kaikkien osakkaiden allekirjoittama valtakirja
- Osakeyhtiön tulee toimittaa hallituksen pöytäkirjan jäljennös tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote sekä kaupparekisteriote
Organisationsmedlemmen måste namnge en enskild ägare och den enskilda ägarens personbeteckning samt bifoga följande bilagor:
- Lantbrukssammanslutning, dödsbo, öppet bolag och kommanditbolag bifogar en fullmakt undertecknad av alla enskilda ägare
- Aktiebolag bifogar styrelsens protokollsutdrag eller en bestyrkt fullmakt samt handelsregisterutdrag
Kahden luonnollisen henkilön nimissä olevien tilojen on ilmoitettava sen omistajan nimi ja henkilötunnus, kuka edustaa tilaa. Jäsenhakemuksessa on oltava kummankin omistajan allekirjoitus.
Om två fysiska personer äger lantgården anmäls den ägares namn och personbeteckning som representerar lantgården.
Ansökan undertecknas av båda ägarna.

