PATTAYA SUOMI‐SEURAN UUSIEN OMIEN TOIMITILOJEN HANKINTA JA RAHOITUS
Pattaya Suomi‐Seura hankkii uudet omat toimitilat Siam Oriental Plaza nimisestä condominium‐projektista.
Rakennus ja noin 176 neliömetrin toimitilat valmistuvat loppuvuodesta 2016 Pratamnak Soi 3:lle. Siam
Oriental Plazan ennakkomarkkinointi on kohdistettu erityisesti suomalaisille. Rakennuttajana toimii Juha
Timosen johtama Siam Oriental Condos, joka on rakennuttanut valmiiksi jo neljä kerrostaloa Pratamnakin
alueelle ja kaksi seuraavaa valmistuvat vielä tämän vuoden loppuun mennessä.
Pattaya Suomi‐Seura rahoittaa uusien toimitilojen ostamisen suunnatulla osakeannilla. Tämä tarkoittaa sitä,
että Pattaya Suomi‐Seura myy osakkeita toimitilojen ostamista ja hallintaa varten perustettavasta yhtiöstä
Pattaya Finland Co., Ltd:stä (myöhemmin ”Yhtiö”). Osakkeenomistajat saavat osakkeidensa lukumäärää
vastaavan äänivallan sekä omistusosuuden Yhtiöstä ja sitä kautta uusista toimitiloista. Lisäksi
osakkeenomistajat saavat käyttöoikeuden myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin kuten uima‐allas alueeseen
mahdollisine saunoineen, sekä toimitilojen läheisyydessä oleviin ulkotiloihin. Osakkeen omistajat ovat
osinko‐oikeutettuja yhtiön voitonjakoon ja voivat käydä vapaasti kauppaa omistamillaan osakkeilla.
Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 5000 (viisi tuhatta) kappaletta. Osakeannissa lasketaan liikkeelle yhteensä
2450 (kaksi tuhatta neljäsataa viisikymmentä) osaketta, jotka ovat kaikki samanarvoisia osakkeita yhtiön
ulkomaalaisomistuskiintiöstä. Osakeannissa liikkeellelaskettavat osakkeet ovat järjestysnumeroltaan 1‐
2450. Yhden osakkeen merkintähinta on 100 (sata) euroa. Kaikki halukkaat voivat merkitä haluamansa
lukumäärän osakkeita tekemällä sitovan ostomerkinnän oheisella lomakkeella.

Soi Welcome Jomtien 334/153 Nongprue, Banglamung, Chonburi 20260 Thailand,
puh. 087 91 42730, email: pattayasuomiseura@pattayasuomiseura.fi

OSAKKEIDEN MERKINTÄLOMAKE JA KUITTI (Tämä osa jää ostajalle)
Ostajan tiedot
Nimi: _________________________________ , Henkilötunnus: _____________________________
Puhelin: _______________________________ , Sähköposti:

_____________________________

Ostositoumus
Ostan _____________ kappaletta osakkeita järjestysnumeroltaan _______________ hintaan
100 €/kpl Pattaya Suomi‐Seuran toimitilojen hallintaa ja ostamista varten perustettavasta yhtiöstä.
Nimeni saa

ei saa

julkaista osakasluettelossa (rastita oikea vaihtoehto).

Allekirjoituksilla kuitataan saaduksi tällä päivämäärällä:

____________________________

____________________________

______________________________

Ostaja

Pattaya Suomi‐Seura
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