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Kotisivuiltamme voitte kirjautua Norjan arvopaperikeskuksen tuottamaan VPS Kontowebb -palveluun jossa voitte seurata sijoi-
tustenne kehitystä. VPS Kontowebb on räätälöity norjalaisten asiakkaiden tarpeisiin ja ei välttämättä palvele suomalaisia asiak-
kaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Suomalaiset asiakkaat eivät voi tehdä rahastomerkintöjä tai lunastaa osuuksia Kon-
towebbin kautta, koska se vaatii pankkitilin norjalaisessa pankissa. Rahastonvaihto on kuitenkin mahdollista tehdä palvelussa. 
Kontowebbin valuuttana on ainoastaan Norjan kruunu ja kielivaihtoehtoina englanti, ruotsi tai norja.

Käyttäjätunnuksenne Kontowebb -palveluun löydätte Norjan Arvopaperikeskuksen lähettämän virallisen tilinavausvahvistuksen 
(Notification of Change No. 1) kohdasta ”Account Holder id”. Käyttäjätunnus on muotoa 10xxxxxxx tai 20xxxxxxx. Norjan Arvopa-
perikeskus toimittaa salasananne postitse erillisessä kirjeessä, jonka otsikko on ”Investor-services on the Internet”. 

Kontowebb -palveluun arkistoituu kaikki Norjan arvopaperikeskuksen (VPS) toimittamat ODIN rahastoja koskevat raportit ja 
vahvistukset, joita voi sieltä myös tarpeen tullen tulostaa.

1. Johdanto
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1.

2.

4.

3.

1. Käyttäjätunnuksesi Kontowebb -palveluun löydät Norjan Arvopaperikeskuksen (VPS) lähettämän virallisen tilinavausvahvis-
tuksen (Notification of Change No. 1) kohdasta ”Account Holder id”. Käyttäjätunnus on muotoa 10xxxxxxx tai 20xxxxxxx. Ensim-
mäisen merkinnän jälkeen Norjan Arvopaperikeskus toimittaa salasanan postitse erillisessä kirjeessä, jonka otsikko on ”Investor-
services on the Internet”. 
Huomio salasanan isot ja pienet merkit!

2. Tästä siirryt Kontowebbiin.

3. Valitse tästä kielivaihtoehdoksi englanti. 

4. Tästä voit tilata uuden salasanan (tarkemmat ohjeet sivulla 4). Huom! Kielikoodin oltava englanti tai ruotsi.
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2. Kirjautuminen Kontowebb- palveluun



Personal information -sivulla voit määrittää VPS:ltä vastaanottamiesi vahvistusten toimitustavan. Huomioi, että järjestelmän ole-
tusarvona on, että kaikki ODINiin liittyvä raportointi toimitetaan ainoastaan sähköisessä muodossa Kontowebbin Mailboxiin.  Kun 
tällainen vahvistus on Mailboxiin toimitettu, tulee siitä ilmoitus rekisteröimääsi sähköpostiisi. 
Alla ohjeistus raporttien toimitustapojen määrittämiseksi:

1. Syötä tähän voimassaoleva sähköpostiosoite johon haluat vastaanottaa VPS:n ilmoituksia koskien rahasto-omistuksiasi ja 
mahdollisen salasananvaihtoviestin. Voit myös myöhemmin muuttaa käytettävää sähköpostiosoitetta syöttämällä kenttään uuden 
sähköpostiosoitteen. Personal information -kenttiin ei tarvitse täyttää muita tietoja kuin sähköpostiosoite.

2. Notifications for investors -kohdasta voit valita haluatko vastaanottaa VPS:n lähettämät vahvistukset ainoastaan Kontowebbin 
Mailboxiin (rastita ylempi vaihtoehto).

Mikäli haluat vaihtoehtoisesti vastaanottaa raportit myös postitse, katso alla oleva ohjeistus:

3. Tässä kohdassa voit määrittä jos haluat pelkästään Notification of change ja Annual statement -raportit toimitettavan Konto-
webbin Mailboxiin. Huom! Älä rastita näitä kohtia, mikäli haluat vahvistukset postitse.

4. Syötä tähän kenttään suurempi arvo kuin 0, jolloin saat vahvistukset postitse. Mikäli syötät days -kenttään esim. arvon 2, tulee 
järjestelmä keräämään kahden päivän tapahtumat samaan raporttiin (tästä on hyötyä esim. vaihtotoimeksiannossa jolloin sekä 
irtautuminen alkuperäisestä rahastosta sekä kirjautuminen uuteen näkyvät samassa raportissa).

5. Paina Lopuksi Save changes.

seppo.sijoittaja@sahkoposti.fi

1.
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3. Henkilökohtaiset tiedot

SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

23010XXXXXXX

23010XXXXXXX

2.

3.

4.

5.



2.

1.

3.

4.

Mikäli et ole aiemmin käyttänyt Kontowebb-palvelua tai omistuksesi ovat yrityksen/yhteisön nimissä, on salasana tilattava asia-
kaspalvelustamme (puh 09 4735 5100 tai info@odinfond.no). Vanhana käyttäjänä sinulla on myös mahdollisuus tilata salasana 
sähköpostiisi, jonka olet syöttänyt Kontowebbiin rekisteröintivaiheessa. HUOM! Kielivalinnan tulee olla englanti tai ruotsi. 

1. Tilatessasi uutta salasanaa, syötä kenttään 10- tai 20-alkuinen käyttäjätunnuksesi (huom! 9-numeroinen).

2. Syötä tähän VPS-tilinumerosi (23010XXXXXXX). VPS-tilinumero on arvo-osuustilisi numero Norjan arvo-osuusjärjestelmässä.

3. Valitse salasana lähetettäväksi joko sähköpostiin (E-mail) tai postitse (Regular mail).

4. Hyväksy tilaus tästä.

Mikäli tilaat salasananvaihdon sähköpostiisi, saat VPS:ltä allaolevan viestin:

5. Linkkiin kirjautumalla pääset päivittämään salasanasi. Tarkempi ohjeistus seuraavalla sivulla.

5.
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4. Uuden salasanan tilaaminen sähköpostitse



1. Syötä kenttään 10- tai 20-alkuinen käyttäjätunnuksesi.

2. Syötä tähän VPS-tilinumerosi (23010XXXXXXX).

3. Syötä tähän keksimäsi uusi salasana. HUOM! Salasanassa tulee olla 6-10 merkkiä, joista vähintään yhden merkin on oltava 
kirjain ja yhden numero.

4. Syötä uusi salasana toistamiseen tähän kenttään.

5. Hyväksy uusi salasana tästä.

1.

2.

3.

4. 5.

10XXXXXXX

23010XXXXXXX

6.

6. The password is updated -viesti vahvistaa, että salasana on vaihdettu. Pålogginside -linkistä pääset takaisin Kontowebbin 
aloitussivulle.
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5. Sähköpostitse tilatun salasanan käyttöönotto



SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

SIJOITTAJA SEPPO
2. 3. 4. 5. 6.

1. Sijoitusten kokonaisarvo (NOK). Huom! Pilkku on 
tuhaterotin

2. Rahasto-osuuksien kappalemäärä

3. Hankinta-arvo (NOK)

4. Markkina-arvo (NOK) vähennettynä lunastuspalkki-
olla 0,5 %

5. Realisoimaton voitto/tappio (NOK)

6. Viimeisin noteerauspäivämäärä

7. Painamalla Quicktake -kohdan show linkkiä saat nä-
kyviin Morningstarin tekemän salkkuanalyysin (Huom! 
Norjan kruunu ja norja kielenä)

8. Tästä linkistä näet rahastoon tekemäsi yksittäiset 
merkinnät (Search Transactions -kuva oikealla) 

9. Päivämäärä

10. Hankinta-arvo (NOK)

11. Rahasto-osuuksien kappalemäärä

12. Realisoimaton voitto/tappio (NOK)

7.

8.

1.

23010 XXXXXXX SIJOITTAJA SEPPO

9. 10. 11. 12.
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6. ODIN omistukset



1.

Kontowebbissä klo 12.45 mennessä tehty vaihtomääräys toteutetaan olemassa olevien rahasto-osuuksien myynnin osalta 
saman päivän kurssiin ja uudet osuudet merkitään seuraavan päivän kurssiin. Rahaston vaihto ODIN rahastojen välillä on mak-
sutonta. 

1. Valitse rahasto, josta vaihdetaan. Järjestelmä näyttää vaihdettavan rahaston kokonaisarvon (Amount) ja rahasto-osuuksien 
kokonaiskappalemäärän (Shares).

2. Valitse vaihdettavien osuuksien kappalemäärä (Change number of shares) TAI rahamäärä Norjan kruunuina ilman desimaale-
ja (Change for amount) TAI vaihtaaksesi kaikki osuudet, rastita kohta Change all shares.

3. Valitse rahasto (Select Fund), johon/joihin vaihdetaan. Syötä vaihdettavat määrät prosenteissa (HUOM! Yhteismäärän tulee 
olla tasan 100%).  

4. Hyväksy vaihto tästä.

Huomioi vaihdon yhteydessä mahdollisesti realisoituvan myyntivoiton/ -tappion olevan verotettavaa pääomatuloa.

2.

3.

4.

SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

23010 XXXXXXX
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7. Vaihtotoimeksianto



1.

2. 3.

1. Rastittamalla ruudun vahvistat, että olet tutustunut kyseisen rahaston yksinkertaistettuun esitteeseen. Rasti on pakollinen, 
jotta vaihto voidaan toteuttaa. Yksinkertaistetut esitteet sekä lisätietoa rahastoista löydät kotisivuiltamme www.odin.fi.

2. Tästä voit vielä palata muokkaamaan vaihtoa (katso edellinen sivu).

3. Tästä hyväksyt vaihdon.

SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

100XXXXXX
SEPPO SIJOITTAJA

23010XXXXXXX
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8. Vaihtotoimeksiannon vahvistus



Kaikki Norjan arvopaperikeskuksen toimittamat ODIN 
rahastoihin liittyvät toimeksiannot ja dokumentit tallen-
tuvat elektroniseen muotoon Mailbox osioon.

1. Linkistä avautuvat mm. Notification of Change -vah-
vistukset (muutosvahvistukset) PDF-muodossa.

2. Tästä pääset yksilöimään, mitä dokumentteja haluat 
tarkastella (seuraavalla sivulla tarkempi ohjeistus)

SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

SEPPO SIJOITTAJA

SEPPO SIJOITTAJA
SEPPO SIJOITTAJA

SEPPO SIJOITTAJA

SIJOITTAJANTIE 1
00111 SIJOITUS
FINLAND

23010 XXXXXXX

1.

2.

23010 XXXXXXX
23010 XXXXXXX

23010 XXXXXXX

sivu 9

9. Arkistoidut dokumentit



1. Valitse tästä (Message type) haluttu dokumentti ja määritä tarkasteltava aikajakso (From date = aloituspäivä, To 
date = lopetuspäivä). Paina lopuksi Search-painiketta.

Notification of change = muutosvahvistus (esim. merkintä-, lunastus- ja vaihtovahvistus)
Annual statement of holdings = vuosi-ilmoitus rahasto-omistuksista per vuoden viimeinen päivä
Realisation statement = myyntivoitto- /tappiolaskelma verovuoden myynneistä (lunastukset ja vaihdot)

(Investor information ja Notification of disbursement käytössä ainoastaan norjalasilla asiakkailla.)

1.

SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

23010 XXXXXXX

23010 XXXXXXX

23010 XXXXXXX
23010 XXXXXXX

SEPPO SIJOITTAJA

SEPPO SIJOITTAJA
SEPPO SIJOITTAJA
SEPPO SIJOITTAJA

sivu 10

10. Arkistoidut dokumentit



SEPPO
SIJOITTAJA

seppo.sijoittaja@
sahkoposti.fi

Change password -kohdassa voit vaihtaa salasanasi.

1. Syötä kenttään nykyinen salasanasi.

2. Syötä tähän keksimäsi uusi salasana. HUOM! Salasanassa tulee olla 6-10 merkkiä, joista vähintään yhden on oltava kirjain ja 
yhden numero.

3. Syötä uusi salasana toistamiseen tähän kenttään.

4. Hyväksy uusi salasana tästä.

1.

2.

3. 4.

Mikäli Kontowebbiin liittyviin ongelmiin ei tästä ohjeistuksesta löydy apua, niin asiakaspalvelumme auttaa mielellään numerossa 
09 4735 5100 tai info@odinfond.no
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11. Salasanan vaihtaminen



ODIN Rahastot, Eteläinen Hesperiankatu 10, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 4735 5100 Faksi: 09 4735 5101
Sähköposti: info@odinfond.no Kotisivu: www.odin.fi
Y-tunnus: 1628289-0
Yritys on ODIN Forvaltning AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö


