TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO SULAUTUMISSUUNNITELMASTA JUKOLAN
OSUUSKAUPAN OSUUSKUNNAN KOKOUKSELLE
Olen suorittanut kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ja
Jukolan Osuuskaupan hallitusten laatimaa'15. ja 16.1.2019 piiivattyai sulautumissuunnitelmaa.

Sulautumisen ehtojen mukaan Jukolan Osuuskauppa sulautuu Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan.
Sulautumisessa sulautuvan Jukolan Osuuskaupan jesenet tulevat vastaanottavan Pohjois-Karjalan
Osuuskaupan .ieseniksi sulautumisen teytantdOnpanon rekisterointihetkelle ilman eri jasenhakemusta ja

osuusmaksun maksamista. Vastikkeena yhdesta varsinaisesta sulauluvan osuuskunnan Jukolan Osuuskaupan
osuudesta sulautuvan osuuskunnan jasenet saavat yhden uuden vastaanottavan osuuskunnan Pohjois-Karjalan

Osuuskaupan varsinaisen osuuden ja kunkin sulautuvan osuuskunnan jasenen hyvaksi luetaan vastaanottavassa
osuuskunnassa jasenella sulauluvassa osuuskunnassa oleva varsinaisen osuusmaksun mearai eli

osuusmaksusta maksettu ja mahdollisella rahastokorotuksella korotettu maara. Seke sulautuvan efla
vastaanottavan osuuskunnan osuuden arvo on sata (100) euroa. Vastakkeena annettavien Pohjois-Karjalan
Osuuskaupan varsinaisten osuuksien enimmaismaera on 7.700 varsinaista osuutta. Muuta sulautumisvasliketta
ei ehdoteta annettavaksi.

Hallituksen vastuu

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ja Jukolan Osuuskaupan hallitukset ovat vastuussa sulautumissuunnitelman
laatimisesta ja siite, etta se antaa osuuskuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittAvAt tiedot perusteista, joiden
mukaan sulautumisvastike maarataan, seka vastikkeen jakamisesta.

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta
Olen riippumaton Jukolan Osuuskaupasta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,

jotka koskevat suorittamaani toimeksiantoa ja olen taiyttanyt muut naiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuuteni.

Tilintarkastaja soveltaa kansainvalista laadunvalvontastandardia ISQC 1ja nain ollen yllapitae kattavaa
laadunvalvontaiarjestelmaa, johon sisaltyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten
vaatimusten, ammatillisten standardien seka sovellettavien saaddksiin ja maarayksiin perustuvien vaatimusten
noudattamista koskien.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa tarkastuksen perusteella lausunto sulautumissuunnitelmasta. Olen suorittanut
kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon kansainvalisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000
mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteita evidenssin hankkimiseksi siit,r, onko sulautumissuunnitelmassa
annettu osuuskuntalain tarkoittamalla tavalla oikeatja riinavet tiedot perusteista, joiden mukaan sulautumisvastike
maarataan, seka vastikkeen jakamisesta.

Kasitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mearan tarkoitukseen soveltuvaa
evidenssia.

Lausunto

Osuuskuntalain 20 luvun 4 S:n mukaisena lausuntona esit5n, etta sulautumissuunnitelmassa on kaikilta
olennaisilta osiltaan annettu osuuskuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittevat tiedot perusteista, joiden
mukaan sulautumisvastike mearetaen, seke vastikkeen jakamisesta.
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