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P E R I N N Ö N J A K O S O P I M U S

Perittävä		Elisabet Hakala (000000-0000)
	kuolinpäivä: 27.9.2004, Tampere
	 
Pesän osakkaat	Täysi-ikäiset lapset:
	
Anna-Liisa Hakala (000000-0000)
Kaminakuja 1 D 28, 00840 Helsinki

Leila Anneli Väänänen (000000-0000)
Mäkipäänkatu 1 E 10, 33500 Tampere

Kuolinpesän tila	Kuolinpesässä ei ole toimitettu osittaisiakaan jakotoimituksia.

Elisabet ja Lauri Hakalan omaisuus on ositettu avioeron jälkeen ositussopimuksella 5.1.1994.

Perittävä ei ollut laatinut testamenttia.

Ford Escort (ABC-123) on myyty kauppakirjalla 5.1.2004. Saatu kauppahinta 5 000 € on tilitetty kuolinpesän tilille TSOP 000000-000000.

Kuolinpesän Ålandsbankenin tili on lopetettu ja tilivarat siirretty em. TSOP:n tilille.

Osakkaat ilmoittivat, että kuolinpesän koti-irtaimisto ja perittävän henkilökohtaiset esineet on yhteisesti jaettu. Pesän velat ja poistot on maksettu osakkaiden toimesta.

Perintöverotus on toimitettu 1.4.2004.

Jaon perusteena olevat asiakirjat
	perukirja Elisabet Hakalan jälkeen 20.12.2003;

ositussopimus 5.1.1994;
auton kauppakirja 5.1.2004.

Sopimustausta	Kuolinpesän osakkaat ovat sopineet omaisuuden arvostamisesta jaon toimittamisesta seuraavaa:

Jaettavat varat	Kuolinpesän jäljellä oleva varallisuus:

Tampereen Seudun Osuuspankki, tili:
000000-000000	35 000,00 €

As Oy Metsän osakkeet nrot 000-000	40 000,00 €

Varat yhteensä………………………………..	75 000,00 €

Perinnönjaon toteuttaminen

	Kummankin  osakkaan lakimääräinen perintöosuus on puolet (1/2) laskennallisesta jakosaldosta eli 37 500 euroa.

	Jako toteutetaan seuraavasti:

Anna-Liisa Hakala saa:
- 	As Oy Metsän osakkeet nrot 000-000.

Leila Väänänen saa:
- 	Tampereen Seudun Osuuspankin tilin 000000-000000 tilivaroineen.

Muut sopimusehdot

	Anna-Liisa Hakala suorittaa pesän ulkopuolisilla varoilla Leila Väänäselle 37 500 euroa15.11.2004 mennessä Leila Väänäsen ilmoittamalle pankkitilille TSOP nro 000000-0000. Viivästyneelle määrälle maksetaan viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 mom. mukaisesti. 


	Omistus- ja hallintaoikeus tällä jakosopimuksella saatuun omaisuuteen siirtyy saajalleen tämän jakosopimuksen allekirjoituksin.


	As Oy Metsän osakkeiden osakekirja siirretään tarvittavin siirtomerkinnöin saajalleen tässä jakotilaisuudessa.


	Kuolinpesien osakkaat vastaavat perintöosuuksiensa mukaisessa suhteessa mahdollisista vastaisista kuolinpesien maksuista ja vastuista. Osakkaat jakavat vastaavasti mahdolliset kuolinpesiin ilmaantuvat varat perintöosuuksiensa mukaisessa suhteessa.


	Osapuolet hyväksyvät tämän perinnönjakosopimuksen ja sitoutuvat olemaan moittimatta sitä millään perusteella.


Päiväys		Tampereella 1.11.2004 


	___________________		__________________
	Leila Väänänen		Anna-Liisa Hakala
	

TODISTAVAT
____________________        	__________________
Jyrki Jokinen		Neiti Näpsä
Tampere			Tampere

