VALTAKIRJA / POWER OF ATTORNEY
Nanoform Finland Oyj:n varsinaista yhtiökokousta varten / For the Annual General Meeting of
Nanoform Finland Plc
Tällä valtakirjalla (“Valtakirja”) allekirjoittanut
osakkeenomistaja, antaa seuraavan valtuutuksen.

Nanoform

Finland

Oyj:n

(Y-tunnus:

2730572-8)

By this power of attorney (”Power of Attorney”) the undersigned shareholder of Nanoform Finland Plc
(business ID: 2730572-8) hereby grants the following authorisation.
Valtuutettu / Authorised representative:

__________________________________

Syntymäaika / Born:

__________________________________

Allekirjoittamalla tämän Valtakirjan allekirjoittanut osakkeenomistaja valtuuttaa yksin puolestaan ja
osakkeenomistajaa sitovasti edustamaan ja käyttämään äänioikeuksia sekä muita osakkeenomistajan
oikeuksia parhaalla katsomallaan tavalla 12.4.2022 pidettävässä Nanoform Finland Oyj:n varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että
osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei
voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja
näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa
esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tähän valtakirjaan sovelletaan Suomen lakia.
By signing this Power of Attorney the undersigned shareholder hereby authorises the authorised
representative individually for and on its behalf with a binding effect upon the shareholder to represent and
use the voting rights as well as other shareholder’s rights as deemed appropriate, at the Annual General
Meeting of Nanoform Finland Plc held on 12 April 2022 (the “AGM”). In order to prevent the spread of the
Covid-19 pandemic, the AGM will be arranged so that a shareholder or his/her proxy representative may not
be present at the venue of the meeting. It is also not possible for a shareholder or his/her proxy
representative to participate in the AGM by means of real-time telecommunications. Shareholders and their
proxy representatives may participate in the AGM and exercise their rights at the AGM only by voting in
advance as well as by making counterproposals and presenting questions in accordance with the
instructions presented the Notice to the AGM. This power of attorney is governed by Finnish law.
Paikka ja aika / Place and time:
____________________, ____.____ 2022

Osakkeenomistaja / Shareholder:

__________________________________

Signature: __________________________________
Name:________________________
Title:_________________________

