
 

 

 

 

 

 

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE  
 
Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 
2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet 
av personer som anmält sig till stämman börjar kl. 15.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 

1. Öppnande av stämman 

2. Konstituering av stämman 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 

4. Konstaterande av stämmans laglighet 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för år 2011 

- Verkställande direktörens översikt 

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och om 
dividendutdelning 

 
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att bolagsstämman besluter att inte utdela 
dividend till aktieägarna för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2011, och att 
moderbolagets förlust om - 13.872.371,72 euro för räkenskapsperioden täcks från fonderna för 
fritt eget kapital. 
 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören  
 

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 
 

Kompensations- och nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att 

styrelseledamöternas arvoden förblir oförändrade. Åt ordföranden betalas därmed ett arvode 

om 50.000 euro i året, åt viceordföranden betalas 30.000 euro i året och åt de övriga 

styrelseledamöterna 23.000 euro i året. Ytterligare betalas åt styrelseordföranden 800 euro och 

åt de övriga styrelseledamöterna 500 euro för varje styrelse- och kommittésammanträde de 

närvarar vid. De ovan nämnda styrelsearvodena kan även betalas i bolagets aktier i stället för 

kontanter. 

 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter 
 

Kompensations- och nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att sju (7) ledamöter 

väljs till bolagets styrelse.  



 

 

 

 

 

 

12. Val av styrelseledamöter 

Kompensations- och nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att återvälja till 
styrelsen följande av styrelsens nuvarande ledamöter: Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, 
Harri Koponen, Ilkka Raiskinen, Christer Sumelius och Hannu Turunen. Kompensations- och 
nomineringskommittén föreslår vidare att Tuija Soanjärvi väljs som ny ledamot till styrelsen. 
Tuija Soanjärvis CV finns för påseende på Tecnotree Abp:s internetsidor www.tecnotree.com. 

Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av nästa ordinarie 
bolagsstämma. 

13. Beslut om revisors arvode 

Revisionskommittén föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode fastställs enligt faktura. 

14. Val av revisor 

Revisionskommittén föreslår för bolagsstämman att CGR-samfundet KPMG Oy Ab fortsätter 
som revisor för bolaget. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Toni Aaltonen fungerar som 
bolagets huvudansvarige revisor.  

Revisorn väljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 

 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva högst 7.360.000 
stycken av bolagets egna aktier enligt följande: 
 
Egna aktier kan förvärvas med bolagets fria egna kapital i annat förhållande än aktieägarnas 
aktieinnehav genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsingfors Ab till aktiernas 
marknadspris i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.  
 
Egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas vid 
förverkligandet av företagsköp eller övriga arrangemang som hör samman med utvecklingen 
av bolagets affärsverksamhet, för finansiering av investeringar, för att användas som en del av 
förverkligandet av bolagets incentivprogram eller för att på annat sätt behållas inom bolaget, 
avyttras eller ogiltigförklaras på det sätt och i den utsträckning som styrelsen besluter.  
 
Styrelsen besluter om övriga villkor för förvärv av egna aktierna. Detta förvärvsbemyndigande 
är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.  

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av 
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission eller 
avyttring av högst 22.500.000 nya aktier och/eller aktier som bolaget innehar antingen mot 
vederlag eller utan vederlag. 
 
De nya aktierna kan emitteras och de egna aktierna som bolaget innehar kan avyttras till 
aktieägare i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget eller med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det för emissionen från bolagets 



 

 

 

 

 

 

synvinkel finns vägande ekonomiska skäl såsom utveckling av bolagets kapitalstruktur, 
förverkligande av företagsköp eller övriga arrangemang som hör samman med utvecklingen av 
bolagets affärsverksamhet, finansiering av investeringar eller användning av aktierna som en 
del av förverkligandet av bolagets incentivprogram på det sätt och i den utsträckning som 
styrelsen besluter. 
 
Styrelsen kan fatta beslut om vederlagsfri aktieemission även till bolaget självt. Antalet aktier 
som emitteras till bolaget och antalet egna aktier som förvärvas med stöd av 
förvärvsbemyndigandet kan tillsammans utgöra högst 1/10 av bolagets samtliga aktier. 
 
Styrelsen kan, inom ramen för ovan beskrivna bemyndigande, även emittera i 10 kap. 1 § 
aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier 
i bolaget eller egna aktier som innehas av bolaget antingen så att teckningspriset för aktierna 
betalas i pengar eller så att en fordran som aktietecknaren innehar kvittas mot aktiernas 
teckningspris. 
 
Teckningspriset för nya aktier och beloppet som skall betalas för bolagets egna aktier kan 
avsättas helt eller delvis till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller till aktiekapitalet enligt 
styrelsens beslut. 
 

Styrelsen besluter om övriga villkor för aktieemissioner och emissioner av särskilda 
rättigheter. De föreslagna bemyndigandena är i kraft ett år från bolagsstämmans 
beslut. 

17. Avslutande av stämman 
 

B. Bolagsstämmohandlingar 
 

De styrelsens och dess kommittéers förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan 
samt denna bolagsstämmokallelse finns tillgängliga på Tecnotree Abp:s internetsidor 
www.tecnotree.com fr.o.m. den 2 mars 2012. Tecnotree Abp:s  årsberättelse, som 
innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns 
tillgänglig på ovan nämnda internetsidor senast den 7 mars 2012. Styrelsens och dess 
kommittéers förslag samt bokslutshandlingarna finns även tillgängliga vid 
bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna bolagsstämmokallelse 
skickas på begäran till aktieägarna.  
 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning 

 
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2012 har antecknats som 
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som Euroclear Finland Ab upprätthåller. En 
aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är 
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.  
 

http://www.tecnotree.com/


 

 

 

 

 

 

Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i 
bolagsstämman skall anmäla sig senast den 23 mars 2012 kl. 14.00. Anmälan skall vara 
bolaget tillhanda senast vid nämnda tidpunkt. Anmälan till bolagsstämman kan göras:  
 
a) på bolagets internetsidor www.tecnotree.com; 
b) per telefon på numret (09) 8047 8237 kl. 08.00 - 18.00 från måndag till fredag;  
c) per fax på numret (09) 8047 8212; eller  
d) per brev till Tecnotree Abp, Bolagsstämma, PB 93, 02271 Esbo.  
 
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, 
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets 
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Tecnotree Abp används 
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna 
registreringar.  
 
Aktieägaren, dennes representant eller ombud skall vid behov på platsen för bolagsstämman 
kunna påvisa sin identitet/behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier 

 
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med aktier på basis av 
vilka denne skulle ha rätt att den 16 mars 2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som 
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på 
grundval av dessa aktier senast den 23 mars 2012 kl. 10.00 har tillfälligt antecknats i 
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade 
aktiernas del utgör anteckningen anmälan till bolagsstämman. 
 
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare 
nödvändiga anvisningar gällande tillfällig anteckning av aktieägaren i aktieägarförteckningen, 
utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens 
kontoförande institut bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i 
bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda 
tidpunkt. 
 
Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets internetsidor 
www.tecnotree.com.  

3. Ombud och fullmakter 

 

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. 
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin 
rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud 
som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i 
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje enskilt ombud företräder aktieägaren. 
 
Eventuella fullmakter bör sändas i original till Tecnotree Abp, Bolagsstämma, PB 93, 02271 
Esbo innan anmälningstidens utgång senast den 23 mars 2012 kl. 14.00.  
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4. Övriga anvisningar och information 

 
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som 
behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 
 
På dagen för denna bolagsstämmokallelse den 1 mars 2012 uppgår det totala antalet aktier i 
Tecnotree Abp till 73.630.977 och det totala antalet röster till 73.630.977. 
 
 
Esbo den 1 mars 2012 
 
 
TECNOTREE ABP 
 
 
Styrelsen 

 


