VALTAKIRJA
Allekirjoittanut NoHo Partners Oyj:n (y-tunnus 1952494-7) osakkeenomistaja
valtuuttaa yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Petri Olkinuoran tai tämän
määräämän yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään puhe- ja
äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla NoHo Partners Oyj:n
16.6.2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa liitteessä esitettyjen
äänestysohjeiden mukaisesti.
Jos yhtiökokouskutsuun sisältynyttä päätösehdotusta muutetaan ennen
yhtiökokousta tai yhtiökokouksessa, tulee asiamiehen mahdollisessa kyseistä
asiakohtaa koskevassa äänestyksessä äänestää tyhjää.
Niissä esityslistan kohdissa, joissa asiamiehen tulee äänestysohjeiden mukaan
vastustaa päätösehdotusta tai äänestää tyhjää, asiamiehen ei tule vaatia
äänestystä, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen
äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella todeta, että
kyseisessä kohdassa päätöksen tekemiseen tarvittava enemmistö puoltaa
tehtyä ehdotusta. Kyseisissä kohdissa riittää, että asiamies ilmoittaa vastustavat
tai tyhjät äänet merkittäväksi joko pöytäkirjaan tai sen liitteeksi otettavaan
yhteenvetoon.
Osakkeenomistaja ei voi tällä valtakirjalla valtuuttaa asiamiestä tekemään
vastaehdotuksia esityslistalla oleviin asioihin. Näin ollen osakkeenomistaja voi
valtuuttaa asiamiehen äänestämään ainoastaan puolesta tai tyhjää esityslistan
kohdissa 12, 13 ja 15, joissa päätösehdotuksen vastustaminen edellyttäisi
vastaehdotuksen tekemistä.

Paikka ja päiväys:

, ___.___.2020

______________________
Osakkeenomistajan nimi

______________________
Osakkeenomistajan allekirjoitus tai osakkeenomistajan
edustajien allekirjoitus ja nimenselvennys

______________________
Osakkeenomistajan syntymäaika / y-tunnus

LIITE

Äänestysohjeet

toimivaltaisten

LIITE: ÄÄNESTYSOHJEET
Asiamiehen tulee NoHo Partners Oyj:n 16.6.2020 pidettävässä varsinaisessa
yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti
(rastittakaa oikea äänestysohje kunkin esityslistalla olevan asian kohdalta):
#

Asia

Puolesta

Vastaan

Tyhjää

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

☐

☐

☐

8

Taseen
osoittaman
voiton
käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

☐

☐

☐

9

Vastuuvapaudesta
päättäminen
hallituksen
jäsenille
ja
toimitusjohtajalle

☐

☐

☐

10

Toimielinten
käsittely

palkitsemispolitiikan

☐

☐

☐

11

Hallituksen jäsenten palkkioista ja
matkakustannusten korvaamisesta
päättäminen

☐

☐

☐

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä
päättäminen

☐

☐

13

Hallituksen
puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan
ja
jäsenten
valitseminen

☐

☐

14

Tilintarkastajan
päättäminen

☐

15

Tilintarkastajan valitseminen

☐

16

Hallituksen
valtuuttaminen
päättämään
omien
osakkeiden
hankkimisesta

☐

☐

☐

17

Hallituksen
valtuuttaminen
päättämään osakeannista ja/tai optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

☐

☐

☐

palkkiosta

☐

☐
☐

Mikäli jonkin esityslistalla olevan asian kohdalla äänestysohjetta ei ole merkitty lainkaan tai
mikäli äänestysohjetta ei ole merkitty täysin yksiselitteisesti, tulkitaan äänestysohjeen olevan
’Puolesta’.
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