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Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen päätös Investors House Oyj:n julkisen vaihtotarjouksen käsittelystä

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 arvioi 24.8.2017 tiedottamansa mukaisesti Investors House Oyj:n vaihtotarjousta ja kartoittaa vaihtoehtoja osakkeenomistajien kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Investors House Oyj:n vaihtotarjouksen ja mahdollisten muiden vaihtoehtojen arviointiin ja hallituksen lausunnon valmisteluun sekä päätöksentekoon osallistuvat hallituksen varapuheenjohtaja Patrik
Hertsberg sekä hallituksen varsinaiset jäsenet Petra Thorén ja Mikko Larvala.
Hallituksen varapuheenjohtaja Patrik Hertsberg: ”Investors House Oyj:n vaihtotarjouksen ja mahdollisten
vaihtoehtojen arviointiin osallistuvat Orava Asuntorahasto Oyj:n riippumattomat hallituksen jäsenet johdollani. Arvioimme ostotarjouskoodin mukaisesti kaikkia varteenotettavia vaihtoehtoja tasapuolisesti ja tavoitteenamme on löytää kaikkien osakkeenomistajien kannalta paras vaihtoehto.”
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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 Yhdys-

valtain 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.

2 (2)

