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Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

Asianumero: L 3/2014

VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA
RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N MUUT OSAKKEENOMISTAJAT

Renideo Holding Oy on pyytänyt osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n
mukaisesti Keskuskauppakamarin lunastuslautakuntaa määräämään
välimiesoikeuden Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lunastusta
koskevaan asiaan.

Lausumapyyntö

Teillä on mahdollisuus antaa lunastuslautakunnalle kirjallinen lausuma
välimiesoikeuden määräämisestä viimeistään 29.8.2014. Mahdollinen

lausuma pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki. Lausuman voi myös
lähettää sähköpostitse osoitteeseen elina.kvlkilahti@chamber.fi tai
anne.horttanainen@chamber.fi.

Lausuman antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä
lunastuslautakunnassa.

Tämä kirje ei aiheuta teille toimenpiteitä, jollette enää omista Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Mahdolliset lisätiedustelut

Lunastuslautakunta vastaa ainoastaan välimiesoikeuden määräämistä

koskeviin kysymyksiin. Muiden mahdollisten kysymysten osalta
pyydämme teitä ottamaan yhteyttä hakijan asiamieheen tai asiassa
määrättyyn uskottuun mieheen.
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Uskotun miehen yhteystiedot ovat:

OTL, KTK Nils Blumme
N.O. Blumme Oy
Nousiaistentie 7 A 1

00280 HELSINKI
Puhelin 040 5322 041
Sähköposti nilsblumme@msn.com

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNTA

Elina Kylkilahti
asiantuntija

LIITTEET Renideo Holding Oy:n hakemus (hakemuksen liitteitä voi tarvittaessa
pyytää hakijan asiamieheltä)
Lunastuslautakunnan säännöt
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KESKUSKAUPPAKAMARIN LUNASTUSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 
(Keskuskauppakamari vahvistanut 22.11.2006) 

 
 

 
1 § 

Lunastuslautakunnan tehtävä 
 
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan (jäl-
jempänä lautakunta) tehtävistä on säädetty 
kauppakamarilaissa (878/2002).  
 

2 § 
Lautakunnan kokoonpano, päätösvaltaisuus 

ja äänestäminen 
 

Lautakunnan kokoonpanosta, päätösvaltaisuu-
desta ja äänestämisestä on säädetty kauppaka-
marilain 5 §:ssä (638/2006). 

 
3 § 

Lautakunnan jäsenen erottaminen 
 

Keskuskauppakamarin valtuuskunta voi erottaa 
lunastuslautakunnan jäsenen, jos hänen menet-
telynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyt-
tämää luottamusta. 
 

4 § 
Lautakunnan sihteeristö 

 
Keskuskauppakamari nimeää lautakunnalle sih-
teerin, jonka alaisuudessa lautakunnan sihteeris-
tö toimii. Sihteerin tulee olla lakimies, jolla on riit-
tävä kokemus ja kielitaito. 
 

5 § 
Pöytäkirja 

 
Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, 
johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, 
äänestykset ja päätökset. Puheenjohtaja ja sih-
teeri allekirjoittavat pöytäkirjan.  
 

6 § 
Jäsenen nimeäminen 

 
Lautakunnan jäsentä ei voida nimetä välimiehek-
si. 
 
Lautakunnan jäsentä ei voida ehdottaa osakeyh-
tiölain (624/2006) 18 luvun 5 §:n mukaiseksi us-
kotuksi mieheksi. 

7 § 
Hakemus 

 
Hakemus lunastuslautakunnalle on toimitettava 
kirjallisesti kolmena kappaleena liitteineen tai luo-
tettavalla tavalla sähköisesti  
 
Lunastusoikeutta koskevaan hakemukseen tulee 
sisältyä: 

1) lunastajan ja hänen asiamiehensä nimi, 
osoite, postiosoite, puhelinnumero, fak-
sinumero sekä sähköpostiosoite; 

2) yhtiön osakasluettelo; 
3) tarjottava lunastushinta; sekä 
4) tarpeellinen valtuutus. 

 
Lunastusvelvollisuutta koskevaan hakemukseen 
tulee sisältyä: 

1) hakijan ja hänen asiamiehensä nimi, 
osoite, postiosoite, puhelinnumero, fak-
sinumero sekä sähköpostiosoite;  

2) vaadittava lunastushinta; sekä 
3) tarpeellinen valtuutus. 

 
Uskotun miehen määräämistä varten hakemuk-
sessa on ilmoitettava osakeyhtiölain (624/2006) 
24 luvun 1 §:n mukainen oikeuspaikka. 
 

8 § 
Hakemuksen tutkimatta jättäminen 

 
Jos on ilmeistä, ettei lautakunta ole toimivaltainen 
käsittelemään asiaa, asia on jätettävä tutkimatta. 

 
9 § 

Vastaajan kuuleminen 
 
Lautakunnan on hakemuksen johdosta kuultava 
vastaajaa sekä kehotettava häntä antamaan kir-
jallinen lausuntonsa. 
 
Lautakunta voi tarvittaessa määrätä, että hakija 
huolehtii tarpeellisten asiakirjojen todisteellisesta 
toimittamisesta vastaajalle tämän kuulemiseksi. 
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10 § 
Lausunto hakemuksesta 

 
Vastaajan hakemuksen johdosta antamaan lau-
suntoon tulee sisältyä: 

1) lausuma siitä, mitä hakemuksessa on 
esitetty; 

2) lausuma välimiesten lukumäärästä; sekä 
3) tarpeellinen valtuutus. 

 
11 § 

Hakemuksen tai lausunnon täydentäminen 
 

Lautakunta voi vaatia asianosaista täydentämään 
hakemusta tai lausuntoa. Jos asianosainen lai-
minlyö sen, asia voidaan joko kokonaan tai osit-
tain jättää tutkimatta. Vastaajan laiminlyönti ei 
kuitenkaan estä asian jatkokäsittelyä. 
 

12 § 
Välimiesten määrääminen 

 
Hakijan vastapuolen annettua lausuntonsa tai 
sitä varten asetetun määräajan kuluttua umpeen 
lautakunnan tulee määrätä osakeyhtiölain 
(624/2006) 18 luvun 4 §:n mukaisesti tarpeellinen 
määrä välimiehiä ja määrätä näiden puheenjohta-
ja. 
 
Lautakunnan jäsen, joka välimiesmenettelystä 
annetun lain (967/92) mukaan on esteellinen toi-
mimaan asiassa välimiehenä, ei saa osallistua 
asian käsittelyyn lautakunnan kokouksessa. 
 

13 § 
Muut määräykset 

 
Lunastuslautakuntaan sovelletaan lisäksi mitä 
kauppakamarilain 6 §:ssä (638/2006) on säädet-
ty. 

 
14 § 

Voimaantulosäännös 
 
Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä kesä-
kuuta 2004. 
 
Sääntöjä on muutettu viimeksi 22.11.2006. 
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