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VALTAKIRJA 

Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joulukuu 2021 
 
 

Täten valtuutan/valtuutamme 
 
 
 
 
 

Valtuutetun nimi ja henkilötunnus 
 
 

tai hänen määräämänsä edustamaan minua/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme 
alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Enedo Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 
23.12.2021. 
 

 
Paikka ja päiväys: _  
 
Osakkeenomistajan/ 
osakkeenomistajan 
edustajan allekirjoitus: _   

 
 

Nimenselvennys:   
 
 

Henkilötunnus/Y-tunnus:   
 
 

Puhelinnumero päivisin:   
 
 
Yhteisömuotoisen osakkeenomistajan edustajan tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä 
luotettava selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä yhtiökokouksessa 
(esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). 
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Äänestysohjeet 
 
 

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): 

 
 
 

 
 

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin sen mukaisesti 
kuinka asiamiehen tulee äänestää kunkin yhtiökokouskutsuun sisältyneen päätösehdotuksen osalta. 

Mikäli ette merkitse rastia alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää sen osalta 
ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa esitetyn ehdotuksen puolesta. Mikäli muuta ei 
ilmoiteta, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavoin kaikilla 
omistamillaan osakkeilla. 

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää 
päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos 
päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Valtakirjalla osallistuvan 
osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia 
äänestystä yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistaja myös antaa suostumuksensa siihen, että asiamiehen toimitettua osakkeenomistajan 
ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa arvo-
osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron ennakkoäänien kirjaamiseksi. 

 
  Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön rahoituksen kokonaisjärjestelyyn liittyvästä 

suunnatusta annista. 
 
 

Päätösehdotukset löytyvät kokouskutsusta. 
 

Puolesta Vastaan Tyhjä 

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta 
annista. 

 

Mikäli Inissionille suunnattava osakeanti toteutuisi 
täysimääräisenä, Inission AB:n (publ) (”Inission”) 
osuus yhtiön osakkeista ja äänistä nousee nykyisestä 
noin 49,6 %:sta noin 72,1 %:iin. Inission aikoo hakea 
Finanssivalvonnalta arvopaperimarkkinalain 11 luvun 
26 §:n mukaista pysyvää poikkeuslupaa pakollisesta 
tarjousvelvollisuudesta ja sen antama 
merkintäsitoumus on ehdollinen Finanssivalvonnan 
poikkeusluvan saamiselle. Poikkeuslupa koskisi 
tarjousvelvollisuusrajan ylitystä. Poikkeusluvan 
saaminen edellyttää, että suunnattua antia 
kannattavat siitä riippumattomat osakkeenomistajat, 
jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa 
annetuista äänistä.   
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