
SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 
  

OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 4 / 7.4.2014 
Joukkovelkakirjaohjelma 

600.000.000 euroa 
 
Tämä asiakirja (”Täydennys”) on lisäys 13.5.2013 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen, joka koskee 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kuuden sadan miljoonan (600.000.000) euron määräistä 
joukkovelkakirjaohjelmaa. Täydennystä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen täydennysten 
Täydennys 1 / 3.9.2013, Täydennys 2 / 25.11.2013 sekä Täydennys 3 / 4.2.2014 kanssa. 
 
Täydennys on laadittu Suomen Hypoteekkiyhdistyksen julkistettua konsernin tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen ajanjaksolta 1.1.2013 - 31.12.2013 osana vuosikertomustaan 2013. 
 
Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen tämän 
täydennyksen julkistamista, on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa 
tämän täydennyksen julkaisemisesta 7.4.2014. 
  
Täydennys kohdistuu seuraaviin asiakokonaisuuksiin:  
 
1) Esitteen kohta 9.2 ”Liiketoiminnan kuvaus”, alaotsikko ”Hallinto- ja johtoelimet” 
 
Ohjelmaesitteen sivulla 45 oleva kappale 
 
”Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja on Ari Pauna. Toimitusjohtajan varamiehenä toimii 
varatoimitusjohtaja Elli Reunanen.” 
 
korvataan seuraavalla kappaleella: 
 
” Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja on Ari Pauna. Toimitusjohtajan varamiehenä toimii 
varatoimitusjohtaja Elli Reunanen.  
 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 
professori Jarmo Leppiniemi, jäi pois hallituksesta 14 vuoden jälkeen. Hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja varapuheenjohtajaksi 
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen. 
 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n hallitukseen valittiin uudeksi 
jäseneksi OTK, eMBA, Kai Heinonen, joka toimii Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajana. 
 
Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä filosofian tohtori, 
kaupunkimaantieteen professori, varadekaani Mari Vattovaara (Helsingin yliopisto) sekä 
kauppatieteiden tohtori, asuntomarkkinoihin erikoistunut akatemiatutkija, kiinteistömarkkinoiden 
dosentti Elias Oikarinen (Turun ja Oulun yliopisto). Toimitusjohtaja Tauno Jalonen luopui 
hallintoneuvoston jäsenyydestään 10 vuoden jälkeen. 
 
Muutokset hallituksessa ja hallintoneuvostossa ovat voimassa 31.3.2014 lukien. Lisätietoja 
osoitteesta www.hypo.fi/ajankohtaista.” 



2) Esitteen kohta 10 ”Lista viitatuista asiakirjoista”  
 
Ohjelmaesitteen sivulla 54 olevaan viitattuja asiakirjoja koskevaan luetteloon lisätään seuraavat 
rivit:  
 

Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Vuosikertomus 2013, sivut 14-49 

Konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 
31.12.2013 

Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Vuosikertomus 2013, sivu 50 Tilintarkastuskertomus 2013 

 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Vuosikertomus 2013 on saatavilla viimeistään 7.4.2014 lukien 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen kotisivuilta www.hypo.fi otsakkeen ”Hypo/Taloudelliset tiedot” alta. 
Vuosikertomuksen 2013 painettu versio on ollut 1.4.2014 lukien pyydettäessä saatavissa 
Hypoteekkiyhdistyksestä sekä lainakohtaisissa ehdoissa mainituista merkintäpaikoista. 
 
 


