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ENNNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE 

 

Lomakkeen tulee saapua Nanoform Finland Oyj:lle viimeistään 26.3.2021. 
 

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Nanoform”) kirjaamaan 

ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Nanoform Finland Oyj:n varsinaisen 

yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa. 

 
 

Osakkeenomistajan nimi Syntymäaika tai Y-tunnus  

  

 

 

Vakuutus (jos allekirjoittanut on oikeushenkilön laillinen edustaja): Vakuutan, että minulla on valtuudet toimittaa 

tämä ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta ja että ennakkoäänestyksen sisältö vastaa osakkeenomistajan 

päätöksiä. 

Vakuutus (jos allekirjoittanut edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla): Vakuutan, että liitteenä oleva valtakirja 

vastaa alkuperäistä ja se on voimassa. 

 
 

Aika ja paikka 

 

Allekirjoitus 

 

Nimenselvennys 

 

Puhelinnumero Sähköposti 
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Äänestysohjeet: 

• Täytä tiedot yllä 

• Valitse haluamasi äänestysvaihtoehdot alta 

• Tulosta, allekirjoita ja lähetä lomake Nanoform Finland Oyj:lle postiosoitteeseen Cultivator II, Viikinkaari 4, 

00790 Helsinki 

• Jos osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö, joka äänestää henkilökohtaisesti etukäteen, osakkeenomistajan on 

allekirjoitettava. Jos ennakkoäänestys toimitetaan osakkeenomistajan valtakirjalla, asiamiehen tulee allekirjoittaa. 

Jos ennakkoäänestyksen toimittaa oikeushenkilön laillinen edustaja, edustajan on allekirjoitettava. 

• Valtakirja on lisättävä kutsun liitteeksi, jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon valtakirjalla. Yhteisön laillisen 

edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden 

todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän 

ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. 

• Huomioithan, että ruotsalaisen osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai arvopaperilaitoksen 

nimiin, on rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä äänestääkseen. Tätä koskevat ohjeet sisältyvät varsinaisen 

yhtiökokouksen koolle kutsuvaan kutsuun. 

Osakkeenomistaja ei voi antaa muita ohjeita kuin tehdä valintansa kuhunkin lomakkeessa mainittuun vaihtoehtoon. Jos 

osakkeenomistaja haluaa äänestää tyhjää jonkin asian osalta, valitse ystävällisesti kohta ”pidättäydyn äänestämästä”. 

Äänestystä (eli ennakkoäänestystä kokonaisuudessaan) ei oteta huomioon, jos osakkeenomistaja on toimittanut 

lomakkeelle erityiset ohjeet tai ehdot tai jos valmiiksi painettua tekstiä muutetaan tai täydennetään. Yksi lomake 

osakkeenomistajaa kohden otetaan huomioon. Jos lomakkeita lähetetään useampi kuin yksi, viimeisimmän 

päivämäärän sisältävä lomake otetaan huomioon. Yhtiön viimeisin vastaanottama lomake otetaan huomioon, jos kaksi 

lomaketta on päivätty samana ajankohtana. Puutteellinen tai väärin täytetty lomake voidaan hylätä.  

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje 

taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan 

merkitään ”En äänestä”, kun äänet kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen 

osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan 

edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa 

annetuiksi. 

Lomakkeen ja kaikkien liitteenä olevien lupa-asiakirjat on oltava perillä annetussa osoitteessa viimeistään 

26.3.2021.  

Esityslistan kohtia koskevat täydelliset ehdotukset ovat yhtiökokouskutsussa, joka on saatavilla 

Nanoformin verkkosivuilla nanoform.com/fi/annual-general-meeting-2021/. 

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin 

verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötietojen käsitteleminen on 

välttämätöntä osakkeenomistajan äänten kohdentamiseksi osakkeenomistajan hallussa olevaan oikeaan osakkeeseen 

ja yhtiökokouksen oikean tuloksen mahdollistamiseksi. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin 

yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen.
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Nanoform Finland Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat: 
 

Asiakohdissa 7–9 ja 11–18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Nanoform Oyj:n ehdotuksia varsinaiselle 

yhtiökokoukselle sekä asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäseninä toimineille sekä 

toimitusjohtajalle. 

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan 

käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17 

ja 18). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä 

pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”Vastustan/Ei” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa 

äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, että hänen tarkoituksenaan 

ei ole äänestää ehdotusta vastaan. 

 
 Hallituksen ehdotukset 

yhtiökokoukselle 
Kannatan/

Kyllä 
Vastustan/Ei Pidättäydyn 

äänestämästä 

7. Tilinpäätöksen 
vahvistaminen 

☐ ☐ ☐ 

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun 
taseen mukainen voitto tai 
tappio antaa aihetta 

☐ ☐ ☐ 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen 
hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle 

☐ ☐ ☐ 

11. Hallituksen jäsenten 
palkkiosta päättäminen 

☐ ☐ ☐ 

12. Hallituksen jäsenten 
lukumäärästä päättäminen 

☐ ☐ ☐ 

13. Hallituksen jäsenten 
valitseminen 

☐ ☐ ☐ 

14. Tilintarkastajan palkkiosta 
päättäminen 

☐ ☐ ☐ 

15. Tilintarkastajan valitseminen ☐ ☐ ☐ 

16. Erityisten oikeuksien antaminen ☐ ☐ ☐ 

17. Hallituksen valtuuttaminen 
päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta 

☐ ☐ ☐ 

18. Hallituksen valtuuttaminen 
päättämään osakeannista ja 
osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien 
antamisesta 

☐ ☐ ☐ 

 


