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Tilintarkastajan lausunto Boreo Oyj:n yhtiökokoukselle 

 

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee Boreo Oyj:n ja Sievi 

Capital Oyj:n hallitusten laatimaa 29.9.2021 päivättyä sulautumissuunnitelmaa. Boreo Oyj:n hallitus on 

päättänyt ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätöksen tekemistä siitä, että Sievi Capital Oyj 

sulautuu Boreo Oyj:öön. Ehdotettuun sulautumiseen liittyen sulautuvien yhtiöiden hallitukset ovat 

laatineet sulautumissuunnitelman. Sulautumisen ehtojen mukaan Boreo Oyj toteuttaa välittömästi ennen 

sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin suhteessa 1:14. Sievi Capital Oyj:n 

osakkeenomistajille annetaan osakesplitin jälkeen sulautumisvastikkeena jokaista Sievi Capital Oyj:n 

osaketta vastaan 0,4492 kappaletta Boreo Oyj:n osakkeita. Ehdotus osakkeiden vaihtosuhteeksi perustuu 

yhtiöiden hallitusten sulautumissuunnitelmassa esittämiin yhtiöiden arvojen määrityksessä 

sovellettuihin arvostusmenetelmiin ja niitä käyttämällä saatuihin arvostustuloksiin.  

Hallituksen vastuu 

Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n hallitukset ovat vastuussa sulautumissuunnitelman laatimisesta ja 

siitä, että se antaa osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden 

mukaan sulautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta 

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 

jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset 

eettiset velvollisuutemme. 

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa 

laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja 

eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin 

perustuvien vaatimusten noudattamista koskien. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa lausunto sulautumissuunnitelmasta ja siitä onko sulautuminen omiaan 

vaarantamaan Boreo Oyj:n nykyisten velkojen maksun. Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden 

antavan toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. 

Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, onko sulautumissuunnitelmassa 

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

sulautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta ja siitä, onko sulautuminen omiaan 

vaarantamaan Boreo Oyj:n nykyisten velkojen maksun. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa evidenssiä. 



  
 

 

2 

 

Lausunto 

Osakeyhtiölain 16 luvun 4 §:n mukaisena lausuntona esitämme, että sulautumissuunnitelmassa on 

kaikilta olennaisilta osiltaan annettu osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 

perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Käsityksemme 

mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Boreo Oyj:n nykyisten velkojen maksua. 

Vantaa 29.9.2021 

Moore Rewinet Oy 

Tilintarkastusyhteisö 

 

 

Jari Paloniemi 

KHT-tilintarkastaja 

 


