
   
 

VALTAKIRJA 

 

Tecnotree Yhtiökokous 2020 

 

Tecnotree Oyj:n (yritystunnus 1651577-0) osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme täten Tecnotree Oyj:n 

talouspäällikön Juhana Kiurun, tai hänen nimeämänsä, edustamaan minua/meitä ja puhumaan sekä 

äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla minun/meidän osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden 

mukaisesti Tecnotree Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.9.2020. 

 

Paikka ja päivämäärä: 

 

 

Allekirjoitus: 

 

 __________________________________________________ 

Nimenselvennys / Oikeushenkilön ja sen valtuutetun allekirjoittajan nimi: 

 

 

Henkilötunnus/ Yritystunnus: 

 

_________________________________________________ 

 

Puhelinnumero: 

 

_________________________________________________ 

 

Sähköposti: 

 

 

 

Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan joko sähköpostitse kuvana tai PDF tiedostona 

osoitteeseen Investor.Relations@tecnotree.com tai osoitteeseen Tecnotree Oyj, Yhtiökokous, Miestentie 9 C, 

02150 Espoo, ilmoittautumisajan loppuun mennessä 7.9.2020 klo 14.00. Myös sähköpostitse lähetetyn 

valtakirjan on saavuttava yhtiökokouksen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

 



   
 

Äänestysohjeet 

Osakkeenomistajan nimi (isoin kirjaimin): 

 

 

 

 

Ohjeistaaksesi asiamiestä äänestämisessä, merkitse alla olevat haluamasi laatikot rastilla (X). 

Ohjeistan/ohjeistamme Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin 

varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. Mikäli en ole 

merkinnyt / emme ole merkinneet rasteja alla oleviin kohtiin, Asiamies äänestää varsinaisessa 

yhtiökokouksessa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. 

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan ”Vastaan” tai ”Pidättäydyn äänestämästä”, Asiamies ei ole 

velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä 

toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on varsinaisessa yhtiökokouksessa riittävä 

kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastaan olevien äänien 

ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely. 

Mikäli yhtiökokouskutsussa mainittu ehdotus muuttuu joko ennen kokousta tai varsinaisen 

yhtiökokouksenaikana, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta. Asiamies ei 

myöskään osallistu äänestykseen, mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjeita, mikäli samaan asiakohtaan on 

merkitty useampi kuin yksi äänestysohje, tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty 

äänestysohjeen ilmoittamiseen. 

 

 Asiakohta Puolesta Vastaan Pidättäydyn 
äänestämästä 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 

vahvistaminen 

☐ ☐ ☐ 

8. Tuloksesta päättäminen ☐ 
 

☐ 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle 

☐ ☐ ☐ 

10. Palkitsemispolitiikan hyväksyminen yhtiön 
hallintoelimille 

☐ ☐ ☐ 

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen ☐ 
 

☐ 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ☐ 
 

☐ 

13. Hallituksen jäsenten valinta ☐ 
 

☐ 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ☐ ☐ ☐ 

15. Tilintarkastajan valitseminen ☐ 
 

☐ 

 


