
Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
16.12.2020, 17.15 - 16.12.2020, 17.20

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Berggren Oy

Yhteyshenkilö Suvi Julin

Puhelin 0438248789

Sähköposti suvi.julin@berggren.fi

www-osoite www.berggren.eu

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Berggren on kansainvälinen täyden palvelun IPR-talo. Tarjoamme huippuosaamisen, kokonaisvaltaiset palvelut ja 
digitaaliset ratkaisut kaikkiin IPR-tarpeisiisi. Yhdistämme laajan IPR-osaamisemme varmistamaan aineettoman 
omaisuutesi parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Neuvomme yrityksiä monipuolisesti niin aineettomien oikeuksien 
suojaamisessa kansainvälisesti kaikkialla maailmassa, strategisessa IPR-suunnittelussa kuin liikejuridiikassa 
sopimuksista ja tietosuojasta riidanratkaisuun. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
17.12.2020, 10.07 - 17.12.2020, 10.34

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Asianajotoimisto Kejo Oy

Yhteyshenkilö Mikko Kejo

Puhelin 050 3557578, 08 622436

Sähköposti mikko.kejo@asianajokejo.fi

www-osoite www.asianajokejo.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Asianajotoimisto Kejo Oy tarjoaa kattavat liikejuridiikan palvelut, mm. sopimusten laatiminen ja valmistelu, yhtiöiden 
perustamiset ja yritystoimintaan liittyvät järjestelyt (mm. jakautumiset, sulautumiset, omistuspohjan laajentamiset, 
lunastusmenettelyt), omistajanvaihdokset eri toteutusmuodoin sekä niihin liittyvät arvonmääritykset. Hoidamme 
yritysten sukupolvenvaihdokset erilaisin toteutusmuodoin (lahja, alihintainen kauppa verotuksen 
sukupolvenvaihdoshuojennusta hyödyntäen). Olemme yritysten tukena kasvussa ja kansainvälistymisessä auttaen 
mm. erilaisten hankinta-, myynti-, jälleenmyynti- ja jakelusopimusten laadinnassa. Autamme yrityksiä myös  
kriisitilanteissa, kuten YT-menettelyiden läpiviennissä ja rahoitusta koskevissa järjestelyissä. Ota rohkeasti yhteyttä, 
niin selvitetään voimmeko olla avuksesi!

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
18.12.2020, 16.42 - 18.12.2020, 16.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Arctic Managenment Oy

Yhteyshenkilö Ari Korhonen

Puhelin 0503436083

Sähköposti ari.korhonen@arcticgroup.fi

www-osoite http://arcticmanagement.fi/

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Henkilöstöasioiden kehittäminen
Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Toimipaikka Sotkamossa - palvelut tarjolla myös muualle. Juridiset ja taloushallinnon palvelut: mm. yrityksen �
perustaminen, omistajanvaihdokset, yhtiömuodon muutokset, sopimus- ja riita-asiat, kirjanpito, taloussunnittelu ja 
työluvat/viisumikäsittely.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.


