
Orava Asuntorahasto Oyj 

Pörssitiedote 16.8.2018 kello 9.30 

 

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Orava Asuntorahasto Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen 

yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.9.2018 syyskuuta 2018 kello 10.00 alkaen Restaurant 

Pörssissä, Pörssisali, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden 

vastaanottaminen alkaa kello 9.00. 

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: 

 Yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan 

seuraavasti: 

1 § Yhtiön toiminimi  

Yhtiön toiminimi on Avaro Kiinteistösijoitus Oyj. 

 Yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan 

seuraavasti: 

3 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella 

hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen 

kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, 

rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää 

varainhallintaa. 

 Yhtiöjärjestyksen 13 § poistettaisiin. 

Hallituksen ehdotus Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi on kokonaisuudessaan tämän 

kutsun liitteenä 1. 

7. Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen kumoaminen 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiökokouksen 22.3.2016 vahvistamat 

Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt kumottaisiin kokonaisuudessaan siitä lukien, kun 

Yhtiön kohdassa 6. tarkoitetulla tavalla muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity 

kaupparekisteriin. 



8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä 

enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, 

Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.   

Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa 

kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.    

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. 

Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin 

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).    

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2019 asti. 

9. Kokouksen päättäminen 

 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös, 

toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut 

osavuosikatsaukset, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön 

asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty 

varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuntorahasto Oyj:n 

internetsivuilla osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut 

asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään 

pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä 

mainituilla internetsivuilla 24.9.2018 alkaen. 

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivänä 29.8.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-

osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn 

osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 

5.9.2018 klo 17.00, mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi 

tapahtua: 

a. osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi 

b. sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi 

c. kirjeitse osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 14 B, 00100 

HELSINKI. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, 

osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen 

edustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuntorahasto Oyj:lle 

luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 

rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä 

osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 

osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 

pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.8.2018. Osallistuminen edellyttää 

lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland 

Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.9.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin 

merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 

omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, 

valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee 

ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen 

yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun 

ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 

välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten 

luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 

osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat 

osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuntorahasto 

Oyj, Osakerekisteri, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet / tiedot 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 

25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  

Orava Asuntorahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.8.2018 yhteensä 9 598 910 osaketta, 

jotka edustavat 9 598 910 ääntä. 

 

Helsingissä 16.8.2018 

 

Orava Asuntorahasto Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja 

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, puh. 040 761 9669 

 

LIITE 1 Hallituksen ehdotus Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi 



 

 

LIITE 1  

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI 

 

Yhtiöjärjestys 

 

1 § Yhtiön toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Avaro Kiinteistösijoitus Oyj. 

 

2 § Kotipaikka 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa 

asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja 

kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuun sekä näiden edellyttämää 

varainhallintaa. 

 

4 § Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

 

5 § Hallitus 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.  

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos 

hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään 

enemmistöpäätöksin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Mikäli äänet 

menevät tasan puheenjohtajaa valittaessa, ratkaistaan valinta kuitenkin arvalla.  

 



Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 § Toimitusjohtaja 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

 

7 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen 

jäsenet kaksi yhdessä.  

 

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kullekin erikseen yhdessä 

hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi yhdessä. 

 

8 § Tilintarkastaja 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 

tilintarkastusyhteisö.  

 

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

9 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

 

10 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen 

määräämänä ajankohtana. 

 

Kokouksessa on  

 

esitettävä 

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 

2. tilintarkastuskertomus; 

 

päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 



4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

7. hallituksen jäsenten palkkioista; 

8. tilintarkastajan palkkiosta; sekä 

 

valittava: 

9. hallituksen jäsenet, ja 

10. tilintarkastaja. 

 

11 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta 

ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on aina asetettava saataville 

vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

 

12 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää 

ennen kokousta. 


