NoHo Partners Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020
Ohjeita yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi
Kokoukseen ilmoittautuminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Ilmoittautumisen yhteydessä tallennamme nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen ja/tai
puhelinnumeron, mahdollisen asiamiehen nimen ja henkilötunnuksen sekä mahdollisen avustajan nimen.
Palvelun teknistä ylläpitoa varten tallennamme myös käytetyn tunnistautumisen tyypin (pankkitunnus tai
mobiilivarmenne) sekä ip-osoitteen, josta ilmoittautuminen tehdään.
Äänestä ennakkoon
Osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.
Annettavat ennakkoäänet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät
yhtiökokouskutsuun. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan siihen kokouksessa puheenjohtajan
esittämään äänestysvaihtoehtoon, joka vastaa ennakkoäänestyksessä valittavissa ollutta vaihtoehtoa.
Osakkeenomistajan ennakkoon tallentama äänestysvaihtoehto koskee kaikkia osakkeenomistajan
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä omistamia osakkeita.
Osakkeenomistaja voi muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä 8.6.2020 kello 16.00 asti.
Ennakkoon äänestämällä osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa. Näiden oikeuksien käyttäminen on
mahdollista vain, jos osakkeenomistaja saapuu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.
Mikäli ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen jotakin asiakohtaa muutetaan, saatetaan ennakkoon annetut
äänet jättää huomioimatta yhtiökokouksessa mahdollisesti suoritettavassa täydessä ääntenlaskennassa.
Ennakkoäänestyksen vaihtoehdot
Vaihtoehto ’Puolesta’ tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisessä asiakohdassa
päätösehdotusta.
Vaihtoehto ’Vastaan’ tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisessä asiakohdassa päätösehdotusta.
Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen
järjestämistä.
Vaihtoehto ’Tyhjää’ tarkoittaa, että osakkeenomistajan äänet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina
osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen määräenemmistöpäätöksissä
(kohdat 16 ja 17) vaikeuttaen tarvittavan enemmistön saavuttamista.
Mikäli jonkin esityslistalla olevan asian kohdalla ääniä ei ole tallennettu ennakkoon, lasketaan
osakkeenomistajan äänet vaihtoehtoon ’Puolesta’.
Rekisteröityminen seuraamaan yhtiökokousta videoyhteydellä
Kokouspäivä ja -aika 16.6.2020 klo 15.00
Oikeus seurata kokousta on osakkeenomistajalla, joka on 4.6.2020 rekisteröitynä yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä osallistumatta kokoukseen. Tämä
edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee
myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee
ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.
Kokouksen seuraamisessa videoyhteydellä osakas näkee ja kuulee kokouksesta lähetettävän videon, mutta
hän ei voi käyttää puheoikeutta eikä äänioikeutta kokouksessa. Mahdolliset katkokset julkisissa
tietoliikenneyhteyksissä tai laitteiden yhteensopivuusongelmat voivat estää kokouksen seuraamisen.

Rekisteröitymisessä kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan kokouksen osallistumisoikeuden
varmistamiseen. Tiedot säilytetään enintään yhden vuoden ajan kokouksen päättymisestä.
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä kerrotaan NoHo Partners Oyj:n tietosuojaselosteessa.

