
 

 

Tärkeää tietoa Enedon varsinaisen yhtiökokouksen erityisjärjestelyistä 

Enedo suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja ryhtyy siksi ennaltaehkäiseviin varotoimiin 
voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on 
välttämätöntä olla henkilökohtaisesti läsnä yhtiökokouspaikalla.  

Enedo pyytää osakkeenomistajia mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen valtakirjalla ja 
välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen paikan päällä. Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos 
osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.  

Valtakirjapalvelun käyttäminen 

Kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärän minimoimiseksi ja samalla osakkeenomistajien 
äänestysmahdollisuuden varmistamiseksi osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus valtuuttaa 
lakitoimisto Fondia Oyj:n juristin edustamaan itseään kokouksessa. Palvelu on maksuton. Valtuutus 
annetaan yhtiökokoussivulla olevaa valtakirjalomaketta käyttäen. Valtakirjalla voi antaa myös 
äänestysohjeet. Linkki valtakirjalomakkeeseen: 
https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/ 

Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse 
osoitteeseen ir@enedopower.com tai postitse osoitteeseen Enedo Oyj, Anu Virokannas, Martinkyläntie 
43, 01720 Vantaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 
21.4.2020 klo 16.00. Myös postitse lähetyn valtakirjan tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättyessä.  

Seuraa yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja lähetä kysymyksiä ennakkoon 

Kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti 
valtakirjalla edustettuina Enedo tarjoaa mahdollisuuden seurata kokousta suomenkielisen 
verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei katsota 
osallistuvan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, eikä verkkolähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä 
eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin.  

Valtakirjan antanut osakkeenomistaja voi kuitenkin lähettää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä 
asioista etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com 17.4.2020 klo 16.00 mennessä. 
Kysymyksiin pyritään vastaamaan kokouksen aikana.  

Linkki verkkolähetykseen toimitetaan valtakirjalla kokoukseen osallistuville osakkeenomistajille 
sähköpostitse viimeistään tunti ennen kokouksen alkua. Linkki toimitetaan valtakirjassa annettuun 
sähköpostiosoitteeseen. 

Muita järjestelyjä 

Varsinainen yhtiökokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä kuitenkin niin, että kaikki lailliset 
velvoitteet täyttyvät. 

Lisäksi Enedo toteuttaa seuraavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi yhtiökokouksessa: 

• hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin; 

• kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä; 

• erillinen pidempi toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla kokouksen jälkeen; 

• kokouksessa, sitä ennen tai sen jälkeen ei järjestetä ruoka- tai juomatarjoiluja; 

• osallistujille on saatavilla käsidesiä; 

• osallistujat tullaan sijoittamaan istumaan mahdollisimman väljästi. 

https://enedopower.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokoukset/varsinainen-yhtiokokous-2020/


 

 

Koronavirustilanteen vuoksi muutokset kokousjärjestelyissä ovat mahdollisia. Enedo pyytää 
osakkeenomistajiaan seuraamaan yhtiökokouksen osallistumiseen liittyviä tarkempia tietoja ja ohjeita 
yhtiön verkkosivuilla sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia. 

 


