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SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
 

OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2 / 29.8.2012  
 

Joukkovelkakirjaohjelma 
400.000.000 euroa 

 
Tämä asiakirja (”Täydennys”) on lisäys 28.5.2012 päivättyyn ja 20.8.2012 täydennettyyn 
Ohjelmaesitteeseen, joka koskee Suomen Hypoteekkiyhdistyksen neljän sadan miljoonan 
(400.000.000) euron määräistä joukkovelkakirjaohjelmaa. Täydennystä tulee yhdessä lukea 
yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen 20.8.2012 päivätyn täydennyksen nro 1 kanssa.  
 
Täydennys on laadittu Suomen Hypoteekkiyhdistyksen julkistettua konsernin osavuosikatsauksen 
ajanjaksolta 1.1.2012 - 30.6.2012 sekä 1.1.2013 voimaan astuvan toimitusjohtajavaihdoksen. 
 
Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen tämä 
täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa 
tämän täydennyksen julkaisemisesta 29.8.2012. 
 
Täydennys kohdistuu seuraaviin asiakokonaisuuksiin: 
 
1) Esitteen kohta 8.2.4 ”Hallinto- ja johtoelimet” 
 
Ohjelmaesitteen sivulla 45 oleva kappale  
 
”Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja on Matti Inha. Toimitusjohtajan varamiehenä toimii 
varatoimitusjohtaja Ari Pauna.”  
 
korvataan seuraavalla kappaleella:  
 
”Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja on Matti Inha. Toimitusjohtajan varamiehenä toimii 
varatoimitusjohtaja Ari Pauna.  Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen AsuntoHypoPankki 
Oy:n varatoimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, oikeustieteen kandidaatti Ari Pauna (45) on 
28.8.2012 nimitetty Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajaksi 1.1.2013 lukien. Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n toimitusjohtajana yli 10 vuotta toiminut 
63 vuotta täyttävä rahoitusneuvos Matti Inha jää eläkkeelle toimitusjohtajasopimuksensa 
mukaisesti keväällä 2013. Lisätietoja osoitteesta www.hypo.fi/ajankohtaista.”  
 
2) Esitteen kohta 10 ”Lista viitatuista asiakirjoista” 
 
Ohjelmaesitteen sivulla 55 olevan viitattuja asiakirjoja koskevaan luetteloon 20.8.2012 
täydennyksellä nro 1 lisätty rivi 
 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Osavuosikatsauksen 1.1.2011 - 30.6.2011 
ennakkotiedot 

Konsernin tiedote osavuosikatsauksesta 
ajanjaksolta 1.1.2012 - 30.6.2012 
 

 
korvataan seuraavalla rivillä: 
 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Osavuosikatsauksen 1.1.2012 - 30.6.2012 
ennakkotiedot 

Konsernin tiedote osavuosikatsauksesta 
ajanjaksolta 1.1.2012 - 30.6.2012 
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3) Esitteen kohta 10 ”Lista viitatuista asiakirjoista”  
 
Ohjelmaesitteen sivulla 55 olevaan viitattuja asiakirjoja koskevaan, edellä mainitulla tavalla 
muutettuun viitattuja asiakirjoja koskevaan luetteloon lisätään seuraava rivi: 
 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012 

Konsernin osavuosikatsaus ajanjaksolta 
1.1.2012 - 30.6.2012 

 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1.2012 - 30.6.2012 on ollut 
saatavilla 28.8.2012 lukien Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kotisivuilta www.hypo.fi otsakkeen 
”Hypo/Taloudelliset tiedot” alta ja pyydettäessä saatavissa Hypoteekkiyhdistyksestä sekä 
lainakohtaisissa ehdoissa mainituista merkintäpaikoista. 
 
 
 


