
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 

Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 

2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors. 

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman  

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:  

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, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse  

för år 2008  

- Verkställande direktörens översikt  

7. Fastställande av bokslutet  

8. Styrelsens förslag om förvärv av Lifetree Convergence Ltd. 

- Styrelseordförandes översikt 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner, i enlighet med den rapport som publicerats 

15.12.2008, de avtal som Tecnomen undertecknat och enligt vilka bolaget köper högst 96.6% av 

Lifetree Convergence Ltd:s (”Lifetree”) aktier. Lifetree är ett indiskt bolag, som bl.a. levererar 

fakturerings-, klassifikations- och kommunikationsplattformar. I företagsförvärvet har 

Lifetreeaktiernas totalpris fastställts till 33,2 miljoner euro, som delvis betalas i kontant och delvis i 

Tecnomenaktier. 

Av priset betalas 21,4 miljoner euro i kontant och de resterande 11,8 miljoner euro i nyemitterade 

Tecnomenaktier. 13.694.523 nya aktier emitteras i samband med köpet med stöd av bolagsstämmans 

aktieemissionsbemyndigande den 12.3.2008. I företagsförvärvet är emissionsvärdet på 

Tecnomenaktien 0.86 euro/aktie. Kontantdelen finansieras delvis med långfristigt lån och delvis med 

Tecnomens kontantreserver. Ledande befattningshavare som innehar Lifetreeaktier och erhåller nya 

Tecnomenaktier får inte sälja dem på tre år. 

Företagsförvärvets förverkligande förutsätter myndighetsgodkännande i Indien samt bolagsstämmans 

godkännande av ändringen av bolagets firma samt emission av optionsrätter. På basen av det 

ovannämnda föreslår styrelsen för bolagsstämman i punkt 9 att bolagsordningen ändras och i punkt 10 

att optionsrätter utdelas. 

9. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen 



Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, ifall köpet av Lifetrees aktier förverkligas, ändras bolagets 

bolagsordnings 1 § att lyda på följande sätt: 

”1 § Firma och hemort 

Bolagets firma är Tecnomen Liftree Oyj, på svenska Tecnomen Liftree Abp, på engelska Tecnomen 

Liftree Corporation och bolagets hemort är Esbo.” 

Härutöver föreslår styrelsen att bolagsordningens 4§ ändras så att styrelsen består av minst tre (3) och 

högst åtta (8) av bolagsstämman valda ledamöter. 

10. Styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att emittera optionsrätter 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, ifall köpet av Lifetrees aktier förverkligas, skulle 

bolagsstämman fatta beslut om emission av optionsrätter till Tecnomenkoncernens nyckelpersoner 

och till företagets helägda dotterbolag.  

Optionsrätterna emitteras med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till Tecnomenkoncernens 

nyckelpersoner och till företagets helägda dotterbolag, Tecnomen Japan Oy. Det föreligger från 

bolagets synpunkt vägande ekonomiska skäl för emissionen av optionsrätter eftersom optionsrätterna 

är avsedda att vara en del av det program genom vilket bolagets nyckelpersoner incentiveras och 

knyts till bolaget. 

Optionsrätterna ges vederlagsfritt. Optionsrätterna föreslås emitteras till ett antal om sammanlagt 

högst 6.840.036 stycken. Av optionsrätterna märks 1.026.005 med beteckningen 2009A, 2.394.013 

märks med beteckningen 2009B och 3.420.018 märks med beteckningen 2009C. Varje optionsrätt ger 

rätt att teckna en (1) aktie i bolaget. Antalet aktier kan till följd av aktieteckningen öka med högst 

6.840.036 nya aktier. 

Teckningspriset för en aktie är 0,86 euro och grundar sig på NASDAQ OMX Helsinfors Ab:s 

medelkurs för den fyra veckors period som avslutats 17.11.2008. Teckningstiden för aktier som 

tecknats med optionsrätt 2009A är 1.4.2009 – 31.3.2011, med optionsrätt 2009B 1.4.2010 – 31.3.2012 

och med optionsrätt 2009C 1.4.2011 – 31.3.2013. Det ovannämnda oaktat är teckningstiden för högst 

två tredjedelar (2/3) av optionsrätterna 2009B och 2009C beroende av resultatmålsättningar som 

styrelsen ställt för bolaget. Teckningspriset för aktierna skall i sin helhet avsättas till fonden för 

inbetalt fritt eget kapital. 

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

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om utdelning av dividend 

för räkenskapsperioden som avslutades den 31 december 2008 så att en dividend till beloppet av 0,07 

euro per aktie utdelas. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av 

Euroclear Finland Ab (tidigare Finlands Värdepapperscentral Ab) upprätthållna 

aktieägarförteckningen för bolaget. Styrelsen fattar beslut om avstämningsdagens datum och 

dividendens utbetalningsdatum. 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören  

13. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 



Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att 

styrelseledamöternas arvoden förblir oförändrade. Ordföranden betalas ett arvode på 50.000 euro i 

året, viceordföranden betalas 30.000 euro i året och styrelseledamöterna betalas 23.000 euro i året. 

Ytterligare betalas styrelseordföranden 800 euro och de övriga ledamöterna 500 euro för varje 

styrelse- och kommittésammanträde de närvarar. De ovannämnda styrelsearvodena kan även betalas i 

företagets aktier istället för kontanter. 

 14.  Beslut om antalet styrelseledamöter  

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet 

styrelseledamöter i bolaget fastställs till sex (6). Ifall företagsköpet i punk 8 förverkligas, väljs åtta (8) 

styrelseledamöter. 

15. Val av styrelseledamöter  

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att återvälja 

följande av styrelsens nuvarande medlemmar till styrelseledamöter: Johan Hammarén, Harri 

Koponen, Carl-Johan Numelin, Christer Sumelius och Hannu Turunen samt en ny medlem, vars namn 

meddelas senast på bolagsstämman. Härutöver föreslår kommittén att ifall företagsköpet i punk 8 

förverkligas väljs dessutom Atul Chopra och David K. White som nya styrelseledamöter. 

Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av nästa ordinarie 

bolagsstämma. 

Atul Chopra är verkställande direktör för Lifetree Convergence Ltd. och David K. White, som har en 

lång erfarenhet inom telekommunikationsbranchen, fungerar som Telecom Malagasys ordförande. 

16. Beslut om revisorns arvode  

Styrelsens revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode fastställs enligt räkning. 

17. Val av revisor 

Styrelsen revisionskommitté föreslår för bolagsstämman att CGR-samfundet KPMG Oy Ab fortsätter 

som revisor för bolaget. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR-revisor Sixten Nyman fungerar som 

huvudansvarig revisor för bolaget. 

18. Bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva högst 5.790.000 stycken av 

bolagets egna aktier. 

Förvärv av egna aktier kan göras med bolagets fria egna kapital i annat förhållande än aktieägarnas 

aktieinnehav genom offentlig handel på NASDAQ OMX Helsingfors Ab till aktiernas gängse värde 

såsom det bildats vid tidpunkten för köpet vid offentlig handel. 

Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas vid förverkligandet 

av eventuella 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 motivationssystem eller för att på annat sätt behållas inom bolaget, avyttras eller 

ogiltigförklaras på så sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar. 



Styrelsen beslutar om övriga villkor för förvärv av de egna aktierna. Detta förvärsbemyndigande 

ersätter bemyndigandet som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen den 12 mars 2008 och är i 

kraft ett år från bolagsstämmans beslut. 

19.  Avslutande av stämman  

B. Bolagsstämmohandlingar  

De förslag av styrelsen och dess kommittéer som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna 

stämmokallelse finns tillgängliga på Tecnomen Abp:s Internetsidor www.tecnomen.com. Tecnomen 

Abp:s  årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast 12.3.2009. Styrelsens förslag och 

bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av 

denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.  

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman  

1. Rätt att delta och anmälan  

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 9.3.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets 

aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (tidigare Finlands Värdepapperscentral Ab). 

Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som 

aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 13.3.2009 kl.15.00. Anmälan till 

bolagsstämman kan göras:  

a) på bolagets Internetsidor http://www.tecnomen.com/yhtiokokous/  

b) per telefon på numret (09) 8047 8767 kl. 09.00 – 16.00;  

c)  per fax på numret (09) 8047 8212; eller  

d) skriftligt till Tecnomen Abp, Bolagsstämma, PB 93, 02271 Esbo.  

 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer 

samt namnet på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Tecnomen 

Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill 

anknutna registreringar.  

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas 

vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  

2. 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 visa sin rätt att 

företräda aktieägaren.  

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Tecnomen Abp, Bolagsstämma, PB 93, 02271 Esbo 

innan anmälningstidens utgång.  

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier  



Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets 

aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2009.  

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar 

gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till 

bolagsstämman.  

4. Övriga anvisningar och information  

På dagen för denna stämmokallelse den 27.2.2009 uppgår det totala antalet aktier i Tecnomen Abp till 

59.277,078 och det totala antalet röster till 59.277.078. 

Esbo den 27 februari 2009 

TECNOMEN ABP 

STYRELSEN 

 


