
Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus on 29.9.2021 päättänyt varsinaisen yhtiöko-
kouksen 15.6.2021 antaman valtuutuksen nojalla takuuosuuden omistajien merkintäetuoikeu-
teen perustuvasta maksullisesta takuuosuusannista liitteen 1 mukaisesti. Hallituksen päätöksen 
mukaisesti takuuosuusannissa annetaan enintään 8.064 yhtiön uutta takuuosuutta. Kukin yh-
tiön nykyinen takuuosuuden omistaja on oikeutettu merkitsemään kutakin 29.9.2021 omista-
maansa takuuosuutta kohden yhden (1) uuden takuuosuuden. Uusista takuuosuuksista ei an-
neta takuuosuuskirjoja. 

Mikäli haluat käyttää merkintäoikeuttasi, täytäthän liitteenä 2 olevan merkintälistan. Mikäli alle-
kirjoitat merkintälistan takuuosuuden omistajana olevan oikeushenkilön edustajana, eikä edus-
tamisoikeutesi käy ilmi takuuosuuden omistajan kaupparekisteritiedoista, tulee sinun esittää 
valtakirja tai muu luotettava selvitys oikeudesta edustaa takuuosuuden omistajaa.

Täytetty merkintälista toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen takuuosuudet@pohjan-
tahti.fi tai postitse osoitteeseen Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö/Moona Rahomäki, PL 164, 
13101 Hämeenlinna, viimeistään 22.10.2021 klo 16.00, mihin mennessä merkintälistan tulee olla 
perillä ja merkintähinnan maksettuna yhtiön pankkitilille. Merkintäaika alkaa 4.10.2021.

Merkitsijä voi merkintälistalla ilmoittaa myös halukkuudestaan takuuosuuksien merkitsemi-
seen takuuosuusannin ehtojen mukaisessa toissijaisessa merkinnässä siltä varalta, että kaikkia 
takuuosuuksia ei ole merkitty takuuosuudenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella ta-
kuuosuusannin merkintäajan päättyessä.

Pohjantähden suurimmista takuuosuuden omistajista Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas on an-
tanut ennakolta yhtiölle sitoumuksen takuuosuusantiin osallistumisesta. Kaikille takuuosuu-
den omistajille tarkoitetun takuuosuusannin lisäksi yhtiö tulee toteuttamaan suunnatun ta-
kuuosuusannin Aktia Henkivakuutus Oy:lle, minkä johdosta Pohjantähdelle saadaan merkittävä 
uusi institutionaalinen takuuosuuden omistaja. 

Takuupääoman määrän kasvattaminen ja institutionaalisten sijoittajien osallistuminen vahvis-
tavat yhtiön taloudellista asemaa lisäämällä entisestään yhtiön vakavaraisuutta ja mahdollista-
malla yhtiön kasvustrategian toteuttamisen.   

Huomioithan lisäksi, että yhtiön varsinainen yhtiökokous on 15.6.2021 tehdyllä päätöksellä 
muuttanut Pohjantähden yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen mukaan takuuosuuksille 
maksetaan jatkossa korkoa vuosittain vähintään 4,5 %, jos yhtiössä on voitonjakokelpoisia varo-
ja, eikä koronmaksu vaaranna yhtiön vakavaraisuutta. Korko on kaikille takuuosuuden omistajil-
le samansuuruinen. Viimeisenä viitenä vuonna korkoa on maksettu keskimäärin 3,2 %/vuosi.  
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Hyvä takuuosuuden omistaja,

PS Jos haluat lisätietoja, niin otathan yhteyttä kiinteistöhallinnon asiantuntijaamme 
Moona Rahomäkeen.
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