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Orava Asuntorahaston hallitus on vastaanottanut vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN SEELANTIIN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Orava Asuntorahasto Oyj:n hallitus on 28.8.2017 vastaanottanut seuraavan sisältöisen vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä:
”Me Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajat Core Capital Oy, Godoinvest Oy, Maakunnan Asunnot
Oy, Penser Oy, Petri Roininen ja Royal House Oy, jotka yhdessä omistamme yli kymmenesosan kaikista
Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeista, vaadimme osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n tarkoittamalla tavalla, että
Orava Asuntorahasto Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään seuraavia
asioita:
1) Orava Asuntorahasto Oyj:n yhtiökokouksen 22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen peruuttaminen


Ehdotamme, että yhtiökokous päättäisi peruuttaa Orava Asuntorahasto Oyj:n yhtiökokouksen
22.3.2017 antaman osakeantivaltuutuksen, jonka nojalla voidaan antaa enintään 5 000 000 kappaletta osakkeita.

2) Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen jäsenten erottaminen tehtävistään, hallituksen jäsenten määrästä päättäminen sekä uusien jäsenten valinta




Ehdotamme, että yhtiökokous päättäisi erottaa hallituksen nykyiset jäsenet tehtävistään välittömästi.
Ehdotamme, että yhtiökokous päättäisi valita hallitukseen jatkossa kolme (3) jäsentä.
Ehdotamme, että yhtiökokous päättäisi valita hallitukseen heti ylimääräisestä yhtiökokouksesta
alkavalle toimikaudelle, joka päättyisi vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen nykyisistä jäsenistä Patrik Hertsbergin, Mikko Larvalan ja Petra Thorénin, mikäli
edellä mainitut henkilöt antavat suostumuksensa tehtävään.

3) Osakkeenomistajien ja Vaihtotarjouksen tekijän tietotarpeisiin ja -pyyntöihin vastaaminen

4) Käymään kokouksessa keskustelu Yhtiön osakkeenomistajien kantojen selvittämiseksi lnvestors
House Oyj:n 21.8.2017 julkistamaan Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia koskevaan ostotarjoukseen jäljempänä ("Vaihtotarjous")

Orava Asuntorahasto Oyj:n tilanne on olennaisesti muuttunut lnvestors House Oyj:n 21.8.2017 julkistaman
Vaihtotarjouksen vuoksi. Katsomme, että Vaihtotarjous on yhtiön osakkeenomistajien kannalta niin laajakantoinen ja poikkeuksellinen asia, että hallituksen tulisi selvittää osakkeenomistajien kantoja asiaan yhtiökokouksessa ennen, kuin yhtiön hallitus antaa lausuntoa Vaihtotarjouksesta ja ennen Vaihtotarjouksen tarjousajan alkamista. Lisäksi ilmaisemme huolemme siitä, onko yhtiön nykyinen hallitus asiassa päätöksentekokykyinen ja katsomme, että yhtiön hallituksen jäsenet tulisi valita Vaihtotarjouksen arvioinnin kannalta
intressiristiriidoista vapaista henkilöistä.”

Helsinki 28.8.2017
Orava Asuntorahasto Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen varapuheenjohtaja Patrik Hertsberg, puh. 050 555 0185
Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja eikä sellaisenaan muodosta
tarjousta tai kehotusta tehdä myyntitarjousta.
Tämän tiedotteen sisältöä ei saa julkistaa tai levittää suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Tämä
tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö voi rajoittaa
tämän tiedotteen levittämistä ja mahdollisten tarjottavien osakkeiden tarjoamista tai myymistä. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole yhtiön vastuulla.
Yhtiöllä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista.

