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Tilintarkastajan lausunto Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukselle 

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee Evli Pankki Oyj:n hallituksen 

laatimaa 30.9.2021 päivättyä jakautumissuunnitelmaa. Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiöko-

koukselle päätöksen tekemistä siitä, että Evli Pankki Oyj jakautuu siten, että osa Evli Pankki Oyj:n varoista ja 

veloista siirtyy jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, ”Uusi Evlille”. 

Hallituksen vastuu 

Evli Pankki Oyj:n hallitus on vastuussa jakautumissuunnitelman laatimisesta ja siitä, että se antaa osakeyhtiölain 

tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä vas-

tikkeen jakamisesta. 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta 

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koske-

vat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-

temme. 

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadun-

valvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, 

ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista 

koskien. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa tarkastuksen perusteella lausunto jakautumissuunnitelmasta. Olemme suorittaneet 

kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksianto-standardin ISAE 3000 

mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, onko jakautumissuunnitelmassa 

annettu osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike 

määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-

vaa evidenssiä. 

Lausunto 

Osakeyhtiölain 17 luvun 4 §:n mukaisena lausuntona esitämme, että jakautumissuunnitelmassa on kaikilta olen-

naisilta osiltaan annettu osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan 

jakautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. 

 

Helsingissä 30.9.2021 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Tilintarkastusyhteisö 
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KHT 

Assently: 0fba3ea990fabab9ab4066a07fc6fb78e4c12088ea35c355e20faf7caffd4d82d3bc6a42639b92cb553c88567879eab6dced0fae7488df44f1c23cc58645c850



The following documents were signed Thursday, September 30, 2021
 

The documents are signed by
 

Evli Pankki Oyj Tilintarkastajan lausunto
jakautumissuunnitelmasta_30.9.2021.pdf
(105538 byte)
SHA-512: aed457e2f4c3a0e2913ccb5e04b4a74873420
fe509ebb96861572c5b6a1e225b3d2d30e22918140249a
e13f7b3e79ebb561a7d262478bed300876da6d3b9ebad

Jukka Paunonen, PricewaterhouseCoopers Oy
jukka.paunonen@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)

9/30/2021 1:56:47 PM (CET)

Evli Pankki Oyj Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta 30 9 2021
Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
0fba3ea990fabab9ab4066a07fc6fb78e4c12088ea35c355e20faf7caffd4d82d3bc6a42639b92cb553c88567879eab6dced0fae7488df44f1c23cc58645c850

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

About this receipt
This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament
and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is
in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent
legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information
Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Signature is certified by Assently

Page 1 of 1





Case Audit Log
9/30/2021 11:32:48 AM UTC Case sent by Anna Vuorela


Title: Evli Pankki Oyj Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta 30 9 2021


Evli Pankki Oyj Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta_30.9.2021.pdf:
aed457e2f4c3a0e2913ccb5e04b4a74873420fe509ebb96861572c5b6a1e225b3d2d30e22918140249ae13f7b3e
79ebb561a7d262478bed300876da6d3b9ebad


9/30/2021 11:56:19 AM UTC Case request opened by party: Jukka Paunonen [national ID hidden by privacy
settings] (Finnish Trust Network)
IP: 66.102.9.40


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


9/30/2021 11:56:21 AM UTC Case reviewed by party: Jukka Paunonen [national ID hidden by privacy settings]
(Finnish Trust Network)
IP: 34.99.36.112


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36


9/30/2021 11:56:47 AM UTC Case signed by party: Jukka Paunonen [national ID hidden by privacy settings]
(Finnish Trust Network)
IP: 34.99.36.112


Useragent:


9/30/2021 11:56:47 AM UTC All parties have signed, certificate generated


Page 1 of 1






		info@assently.com
	2021-09-30T11:56:48+0000
	https://assently.com
	The case has been e-signed by the parties using Assently E-Sign.




