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Kuvaus ennakkoäänestyspalvelusta

Tämän ennakkoäänestyspalvelun avulla on tarkoitus edistää osakkeenomistajan mahdollisuuksia
osallistua yhtiökokoukseen. Äänestämällä ennakkoon osakkeenomistaja voi ilmaista kantansa
tietyissä yhtiökokouksessa käsiteltävissä asiakohdissa saapumatta paikalle yhtiökokoukseen.
Yhtiö saa tiedot tämän ennakkoäänestyspalvelun kautta annetuista ennakkoäänistä asiakohdittain
yhteenlaskettuna. Yhtiö ei saa tietoonsa yksittäisen osakkaan antamia ennakkoääniä tietokannasta
muutoin kuin äänten oikeellisuuden varmistamiseksi. Ennakkoäänet huomioidaan yhtiökoko uksen
päätöksenteossa sekä lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan
ääntenlaskenta yhtiökokouksessa.
Yksityishenkilön ennakkoon äänestäminen edellyttää, että osakkeenomistajalla on mahdollisuus
tunnistautua vahvasti käyttämällä joko pankkitunnisteita tai mobiilivarmennetta. Yhteisön
ennakkoon äänestämisessä edellytetään, että yhteisöllä on vähintään yksi voimassa oleva arvoosuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan
arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Mikäli
osakkeenomistajalla on useita arvo-osuustilejä, ennakkoäänten määrä määräytyy yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä arvo- osuustileillä olevan yhteenlasketun omistuksen perusteella.
Ennakkoäänestyksen lopuksi osakkeenomistaja voi tulostaa antamistaan ennakkoäänistä
yhteenvedon. Ennakkoäänestäminen ei ole rinnastettavissa henkilökohtaiseen
yhtiökokousosallistumiseen. Ennakkoäänestykseen liittyy näissä ehdoissa tarkemmin määriteltyjä
osakkeenomistajan puhe- ja äänivallan käytön rajoituksia sekä muita huomioon otettavia seikkoja
ja rajoituksia, joista osakkeenomistajan tulee olla tietoinen ennen äänestämistä .
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Ennakkoäänestykseen liittyviä rajoituksia ja huomioon otettavia
seikkoja

2.1 Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja äänioikeus yhtiökokouksessa
Ennakkoon äänestäminen ei rajoita osakkeenomistajan oikeutta osallistua yhtiökokoukseen muilla
mahdollisilla tavoilla, kuten paikan päällä. Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja haluaa
äänestää yhtiökokouksessa poiketen ennakkoon antamistaan äänistä, hänen tulee perua
antamansa ennakkoäänet näiden ehtojen kohdan 3 mukaisesti.
Osakkeenomistaja, joka on antanut ennakkoääniä vähintään yhdessä asiakohdassa, luetaan
ennakkoon äänestäneeksi.

2.2 Kyselyoikeus ja puheoikeus
Ennakkoäänestyksen yhteydessä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.
Ennakkoäänten antaminen ei kuitenkaan rajoita osakkeenomistajan kys elyoikeutta tai puheoikeutta
yhtiökokouspaikalla.

2.3 Päätösehdotusten esittäminen
Ennakkoäänestyksen yhteydessä ei ole mahdollista tehdä päätösehdotuksia. Tämä ei rajoita
muutoin ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan oikeutta tehdä päätösehdotuksia.

2.4 Äänestysvaatimuksen esittäminen
Ennakkoäänestyksen yhteydessä ei ole mahdollista esittää äänestysvaatimusta yhtiökokoukselle
eikä ennakkoäänten antaminen johda automaattisesti ääntenlaskennan järjestämiseen
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yhtiökokouspaikalla. Ennakkoäänten antaminen ei rajoita osakkeenomistajan oikeutta vaatia
äänestystä yhtiökokouspaikalla.

2.5 Äänestykseen liittyvät rajoitukset
Ennakkoäänten antaminen ei sisällä valtuutusta osakkeenomistajalta yhtiölle tai sen hallitukselle
käyttää osakkeisiin liittyviä ääniä. Yhtiökokouspaikalla järjestettävässä ääntenlaskennassa
ennakkoäänet luetaan suoraan sen vaihtoehdon hyväksi, joka vastaa ennakkoäänestyksen
kohteena ollutta vaihtoehtoa. Mikäli ennakkoäänestyksen kohteena ollut vaihtoehto ei tule
esitetyksi äänestystilanteessa, ennakkoääniä e i oteta mukaan äänten laskentaan eikä niitä lueta
edustetuiksi osakkeiksi yhtiökokouksessa kyseisessä asiakohdassa. Mikäli ennakkoäänestyksen
kohteena olevaksi vaihtoehdoksi on annettu henkilöryhmä, henkilöryhmää puoltavat ennakkoäänet
luetaan myös henkilöryhmään kuuluvien yksittäisten henkilöiden hyväksi mahdollisessa
henkilövaalissa.
Ennakkoäänestyspalvelussa on mahdollista äänestää vain palvelussa olevilla
äänestysvaihtoehdoilla.

2.6 Ennakkoäänten määrä
Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytysp äivänä arvo-osuustilillä olevan
omistuksen perusteella. Mikäli osakkeenomistajalla on useita arvo -osuustilejä, ennakkoäänten
määrä määräytyy yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tileillä olevan yhteenlasketun omistuksen
perusteella.
Mikäli yhtiön yhtiöjärjestyksessä on rajoitettu yhden osakkeenomistajan enimmäisäänimäärää ns.
äänileikkurilla, rajoitus koskee yhtäläisesti ennakkoääniä ja yhtiökokouspaikalla annettuja ääniä.
Ennakkoäänestyksen lopuksi osakkeenomistaja voi tulostaa antamistaan ennakkoäänistä
yhteenvedon, joka samalla toimii vahvistuksena annetuista ennakkoäänistä.

2.7 Äänestämästä pidättäytyminen ja tyhjän äänestäminen
Äänestämästä pidättäytyminen tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, että hänen
osakkeitaan ei tule ottaa huomioon kyseisessä asiakohdassa. Mikäli osakkeenomistaja ei äänestä
ennakkoon jossakin asiakohdassa, hänen edustamiaan osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta
kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi. Mikäli
osakkeenomistaja valitsee äänestysvaihtoehdon "tyhjä", hänen edustamansa osakkeet luetaan
kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi, mutta hänen ääniään ei lasketa annetuiksi kyseisessä
asiakohdassa. Näillä seikoilla on erityisesti merkitystä asiakohdissa, joissa päätöksen edellytyksenä
on, että sitä kannattaa vähintään vaadittu osuus sekä annetuista äänistä että kokouksessa
edustetuista osakkeista.
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Ennakkoäänten muuttaminen ja peruuttaminen

Osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon yhtiön määrittämänä ennakkoäänestysaikana.
Osakkeenomistaja voi ennakkoäänestysajan puitteissa muuttaa tai perua antamiaan ennakkoääniä.
Mikäli osakkeenomistaja haluaa antamistaan ennakkoäänistä huolimatta äänestää
yhtiökokouksessa tai jollain muulla yhtiön mahdollistamalla tavalla , hän voi perua tämän palvelun
kautta antamansa ennakkoäänet ja äänestää yhtiön mahdollistamalla toisella tavalla. Mikäli
osakkeenomistaja äänestää yhtiökokouksessa paikan päällä, osakkeenomistajaa pyydetään tällöin
perumaan tämän palvelun kautta antamansa ennakkoäänet ennen yhtiökokouksen alkamista.
Ennakkoon äänestäneelle osakkeenomistajalle tulostetaan tällöin ääniliput mahdollisia äänestyksiä
varten.
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Yhteisön antamat ennakkoäänet

Yhtiö voi edellyttää, että osakkeenomistajana olevan yhteisön (ml. kuolinpesä) on vahvistettava
antamansa ennakkoäänet kirjallisesti. Tällöin palvelu ohjeistaa yhteisöä äänestysyhteenvetosivulla
toimittamaan ennakkoäänestyspalvelusta tulostettavan asiakirjan yhtiölle. Yhteisön laillisen
edustajan tai yhteisön sitä varten valtuuttaman henkilön tulee allekirjoittaa asiakirja ja toimittaa se
yhtiön määräämään osoitteeseen ennakkoäänestysaikana. Mikäli asiakirjaa ei toimiteta yhtiölle
ennakkoäänestysaikana tai se on muutoin puutteellinen, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan
yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.
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