Hannulan Osuuspankin jäsenet kutsutaan Osuuspankin varsinaiseen
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
joka pidetään tiistaina 21.4.2020 klo 17.00
Hannulan Osuuspankissa, osoitteessa Keskustie 30, 41520 Hankasalmi
Kokouksessa käsitellään
- Osuuspankin sääntöjen 15 §:n mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat.

- Päätetään Hannulan Osuuspankin sulautumisesta Konneveden Osuuspankkiin
Hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää hyväksyä Hannulan Osuuspankin sulautumisen
Konneveden Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti, joka on allekirjoitettu Hannulan
Osuuspankissa 10.2.2020.
Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö on seuraava:
Hannulan Osuuspankki (Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Konneveden Osuuspankkiin (Vastaanottava
Osuuspankki) siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä
Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa
tarkoitettu absorptiosulautuminen.
Sulautumisen tarkoituksena on hyödyntää liiketoiminnalliset mahdollisuudet sekä vahvistaa pankkien kykyä
vastata tulevaisuuden investointitarpeisiin ja kantaa pankkiliiketoiminnan riskiä. Sulautumisen myötä
pankkitoimintaa voidaan jatkaa suuremmassa yksikössä, jolloin hallinto, liiketoiminnan johtaminen ja
sääntelyn noudattamisesta huolehtiminen voidaan järjestää tehokkaammin kuin kahdessa erillisessä
yksikössä. Sulautumisen myötä myös henkilöstötehokkuus lisääntyy.
Vastaanottava Osuuspankki eli Konneveden Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan
Osuuspankin jäsenelle kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan
Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden. Sulautuvan Osuuspankin
jäsenosuuden omistajille annettava sulautumisvastike vastaa siten heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin
sijoittamaansa määrää.
Sulautuvan Osuuspankin POP Osuuksia omistavat jäsenet saavat saman määrän Vastaanottavan
Osuuspankin POP Osuuksia kuin heillä on sulautuvan Osuuspankin POP Osuuksia. POP Osuuden
omistajille annettava sulautumisvastike vastaa siten heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa
määrää. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.
Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman eri hakemusta
Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin
yhteydessä. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.9.2020.
Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on irtisanonut jäsenosuutensa tai POP Osuutensa ennen
sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastuulle ja
sen sääntöjen mukaisella menettelyllä hoidettavaksi.
Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisten yhteydessä. Sääntömuutosehdotuksen
pääasiallinen sisältö verrattuna voimassa oleviin sääntöihin on seuraava:
- POP-Osuuksien enimmäismäärää korotetaan 50.000 kappaleeseen (8 § 3.kohta)
- Hallituksen jäsenten lukumäärää muutetaan siten, että hallituksen muodostavat hallintoneuvoston
valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitukseen ei valita
varajäseniä (20 §).
- Sääntöihin otetaan uutena kohtana siirtymäsäännös (34 §)
Ehdotetut Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutokset tulevat voimaan vain, jos molemmat
sulautumiseen osallistuvat osuuspankit hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltävät tilinpäätöstä 2019 koskevat asiakirjat sekä sulautumissuunnitelma liitteineen,
mukaan lukien ehdotus Konneveden Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja muut osuuskuntalain mukaan
jäsenten nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat ovat nähtävissä ja saatavilla Hannulan Osuuspankin
pääkonttorissa, osoitteessa Keskustie 30, Hankasalmi. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua
osuuskunnan kokoukseen.
Hallituksella ei ole ilmoitettavana muita osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen
jälkeisiä tapahtumia.

Tervetuloa!
Hankasalmella 17. päivänä maaliskuuta 2020
Hannulan Osuuspankin
Hallitus

