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KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN
Pieksämäen Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous pidetään
keskiviikkona 3.11.2010 klo 18 alkaen osoitteessa Kauppakatu 2.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1

Sulautumissuunnitelma
Ehdotetaan päätettäväksi, että Pieksämäen Osuuspankki sulautuu
yhdessä Etelä-Savon Osuuspankin, Juvan Osuuspankin ja Savonlinnan
Osuuspankin kanssa kombinaatiosulautumisella perustamalla uuden SuurSavon Osuuspankin.
Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla talousalueella toimivien
pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.
Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö:
Etelä-Savon Osuuspankki, Juvan Osuuspankki, Pieksämäen
Osuuspankki ja Savonlinnan Osuuspankki sulautuvat perustamalla
uuden Suur-Savon Osuuspankin. Sulautuvien osuuspankkien varat ja
velat siirtyvät selvitysmenettelyttä perustettavalle Suur-Savon Osuuspankille. Sulautumisen täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitäväksi
31.5.2011.
Sulautuvien osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksessa
valitaan perustettavan uuden Suur-Savon Osuuspankin ensimmäiseen
hallintoneuvostoon yhteensä kolmekymmentä (30) jäsentä. Jäsenet
valitaan siten, että Etelä-Savon Osuuspankin edustajiston kokous
valitsee kaksitoista (12) jäsentä, Juvan Osuuspankin osuuskunnan
kokous neljä (4) jäsentä, Pieksämäen Osuuspankin edustajiston kokous
viisi (5) jäsentä ja Savonlinnan Osuuspankin edustajiston kokous
yhdeksän (9) jäsentä.
Perustettavalle Suur-Savon Osuuspankille valittu hallintoneuvosto
valitsee ensimmäisen hallituksen, johon kuuluvat toimitusjohtaja
toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat kymmenen (10)
jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on Etelä-Savon Osuuspankin, kaksi (2)
jäsentä Juvan Osuuspankin, kaksi (2) jäsentä Pieksämäen
Osuuspankin ja kolme (3) jäsentä Savonlinnan Osuuspankin
ehdottamaa.
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Perustettavan Suur-Savon Osuuspankin tilintarkastajat valitaan
sulautuvien osuuspankkien siinä edustajiston ja osuuskunnan
kokouksessa, jossa päätetään sulautumisesta.
Kaikkien sulautuvien osuuspankkien osuusmaksun määrä on sata (100)
euroa ja lisäosuuden määrä kymmenen (10) euroa. Perustettavan
Suur-Savon Osuuspankin osuusmaksun määrä on sata (100) euroa ja
lisäosuuden määrä sata (100) euroa.
Sulautuvien osuuspankkien jäsenet saavat sulautumisen tultua rekisteröidyksi sulautumisvastikkeena kutakin sulautuvien osuuspankkien
sadan (100) euron suuruista osuutta vastaan uuden perustettavan
Suur-Savon Osuuspankin sadan (100) euron suuruisen osuuden.
Sulautuvien osuuspankkien jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta
uuden perustettavan osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun
sulautuminen on rekisteröity.
Mikäli sulautuvien osuuspankkien jäsenillä on sulautumishetkellä
osuuksia useammassa sulautuvassa osuuspankissa, saavat he
osuusmaksun ylittävältä osalta vastaavan määrän uuden perustettavan
osuuspankin lisäosuuksia.
Lisäosuuksia merkinneille sulautuvien osuuspankkien jäsenille
annetaan perustettavan Suur-Savon Osuuspankin lisäosuuksia siten,
että kymmenellä (10) kappaleella kymmenen (10) euron suuruisia
lisäosuusmaksuja saa yhden (1) perustettavan osuuspankin sadan
(100) euron suuruisen lisäosuuden. Sulautuvien osuuspankkien
jäsenille palautetaan jäsenen maksamista lisäosuusmaksuista se
määrä, joka ei ole jaollinen kymmenellä (10).
Sulautuvien osuuspankkien jäsenille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän sulautuviin osuuspankkeihin sijoittamaansa määrää. Sulautumisvastike ei siten määräydy perustettavalle osuuspankille tulevan
omaisuuden perusteella.
Sulautumisvastike jaetaan, kun sulautumisen täytäntöönpano on merkitty kaupparekisteriin.
Perustettavan osuuspankin taseeseen merkitään sulautuvien osuuspankkien omaisuus niillä arvoilla, joka omaisuudella on sulautuvien
osuuspankkien taseessa sillä hetkellä kun sulautuminen merkitään
kaupparekisteriin.
Sulautuvilla osuuspankeilla ei ole oikeutta päättää
sulautumismenettelyn aikana muista kuin tavanomaiseen
liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka eivät vaikuta
sulautumiseen osallistuvien osuuspankkien oman pääoman tai
osuuksien määrään.
Etelä-Savon Osuuspankilla, Juvan Osuuspankilla ja Savonlinnan
Osuuspankilla ei ole pääomalainoja eikä luottolaitostoiminnasta
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annetun lain 45 §:n 1 momentin 9 kohdassa, 46 §:n 1 momentin 3 ja 4
kohdissa ja 47 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia.
Pieksämäen Osuuspankilla oleva pääomalaina ja edellä tarkoitetut
sitoumukset on eritelty sulautumissuunnitelmassa.
Sulautuvien osuuspankkien hallintoneuvostojen ja hallitusten jäsenille,
toimitusjohtajille tai sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle
tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja eikä oikeuksia.
2

Valitaan viisi (5) jäsentä perustettavan Suur-Savon Osuuspankin
hallintoneuvostoon.

3

Valitaan varsinainen tilintarkastaja perustettavalle Suur-Savon Osuuspankille.

Kokousasiakirjat
Sulautumissuunnitelma, sen liitteenä oleva ehdotus uuden Suur-Savon
Osuuspankin säännöiksi ja vaalijärjestykseksi, muut osuuskuntalain 16
luvussa tarkoitetut sulautuvien osuuspankkien asiakirjat sekä viimeistä
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja mainitun tilikauden ylijäämää tai tappiota
koskeva edustajiston kokouksen päätös ovat osuuspankin jäsenten
nähtävinä 1.10.2010 alkaen osuuspankin pääkonttorissa.
Hallituksen tiedossa ei ole osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia
tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.
Pieksämäellä 22.09.2010
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