
ÄÄNESTYSLOMAKE 
väliaikaisista poikkeuksista annetun lain (2022:121) 22 §: n mukaisesti yhtiökokousten toteuttamisen helpottamiseksi 
yhtiöissä ja muissa yhdistyksissä 

A. Lomake täytyy toimittaa A1 Advokater KB:lle (joka hoitaa Sotkamo Silver AB:n (publ) 

yhtiökokouksen järjestelyjä) viimeistään 26. huhtikuuta 2022. 
Alla oleva osakkeenomistaja käyttää kaikkien omistamiensa Sotkamo Silver AB:n osakkeiden (publ), 556224–1892, 

äänioikeutta varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. huhtikuuta 2022. Äänioikeutta käytetään alla mainittujen 
äänestysvaihtoehtojen mukaisesti. 

B. Henkilötiedot ja allekirjoitus 

Yhteystietosi ja allekirjoituksesi (jos edustat yritystä tai yksityishenkilöä, sinun tulee kirjoittaa omat tietosi ja 

allekirjoittaa.) 

Etunimi, sukunimi Henkilötunnus 
  

E-mail Puhelinnumero 
  

Allekirjoitus Paikka, päiväys 

 

C. Oletko osakkeenomistaja vai osakkeenomistajan edustaja? 
 

 Olen osakkeenomistaja (jatka kohtaan E.) 

 Olen osakkeenomistajan edustaja (täytä kohta D.) 

D. Edustan osakkeenomistajaa 

Osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus tai yhtiön nimi ja kaupparekisterinumero. 
 

Osakkeenomistajan nimi Henkilötunnus / kaupparekisterinumero 

Vakuutus (jos allekirjoittaja on osakkeenomistaja laillinen edustaja): Allekirjoittanut vakuuttaa olevansa 

osakkeenomistajan hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu nimenkirjoittaja ja vakuuttaa juhlallisesti, että hänellä 

on valtuudet toimittaa tämä postiäänestys osakkeenomistajan puolesta ja että postiäänestyksen sisältö vastaa 
osakkeenomistajan päätöksiä. 

Vakuutus (jos allekirjoittaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla): Allekirjoittanut vakuuttaa 

juhlallisesti, että oheinen valtakirja vastaa alkuperäistä ja että sitä ei ole peruutettu. Jos yksityistä 
osakkeenomistaja edustaa edustaja, lomakkeeseen on liitettävä valtakirja. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, 

valtuutusasiakirjat on liitettävä lomakkeen mukaan.  
 

 
Additional information about postal voting 

 Tulosta, täytä yllä olevat tiedot ja merkitse yksi määritetyistä 
vastausvaihtoehdoista alla olevaan äänestyskohtiin. 

 Allekirjoita ja lähetä lomake A1 Advokater KB:lle, niin, että A1 Advokater 
KB vastaanottaa lomakkeen viimeistään edellä mainittuna päivänä. Lomake 

lähetetään postitse osoitteeseen A1 Advokater KB, Sotkamo Silverin 
varsinainen yhtiökokous, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma, tai 
sähköisesti sähköpostitse osoitteeseen info@a1advokater.se. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai 
arvopaperilaitoksen nimiin, on rekisteröitävä osakkeensa uudelleen omassa 

nimessään äänestääkseen. Tätä koskevat ohjeet sisältyvät 
yhtiökokouskutsuun.  

 Jos osakkeenomistaja on lisännyt tiettyjä ehtoja, muuttanut tai lisännyt 

olemassa olevaa tekstiä, äänestystä ei oteta huomioon (koko 
postiäänestys). Puutteellinen tai väärin täytetty lomake voidaan hylätä 

harkitsematta. 

 Vain yksi lomake osakkeenomistajaa kohti otetaan huomioon. Jos 
lähetetään useampi kuin yksi lomake, otetaan huomioon vain viimeisin 
päivätty lomake. 
 

 

 Viimeinen äänestyspäivä on aika, jolloin postiäänestys voidaan peruuttaa 

viimeistään viimeisenä äänestyspäivänä. Jos haluat peruuttaa postiäänestyksen, 
ota yhteyttä A1 Advokater KB:hen sähköpostitse A1 Advokater KB, Sotkamo 

Silverin varsinainen yhtiökokous, Riddargatan 13A, 114 51 Tukholma, 
sähköpostitse osoitteeseen info@a1advokater.se tai puhelimitse: +46 
854581100. 

 Täydelliset päätösehdotukset löytyvät yhtiön verkkosivuilla olevasta 
ilmoituksesta ja täydellisistä ehdotuksista viimeistään kolme viikkoa ennen 

varsinaista yhtiökokousta. 
 

Kuka allekirjoittaa lomakkeen? 

1. Jos postiäänestyksen antaa yksityinen osakkeenomistaja, joka edustaa 

omia osakkeitaan, osakkeenomistajan tulee allekirjoittaa lomake. 

2. Jos postiäänestyksen antaa joku osakkeenomistajaa edustava henkilö, 
edustajan tulee allekirjoittaa lomake. 

3. Jos postiäänestyksen antaa joku oikeushenkilöä edustava henkilö, 
edustajan on allekirjoitettava lomake. 

Tietoja henkilötietojesi käsittelystä löytyy osoitteesta www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-engelska.pdf. 

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-engelska.pdf.


E. Sotkamo Silver AB:n (publ) yhtiökokous 27. huhtikuuta 2022 
 

Alla olevat vaihtoehdot sisältävät kokouskutsun kohdat ja hallituksen ja nimitysvaliokunnan tekemät 

ehdotukset. 
 

 Kyllä Ei Pidät-
täydyn 

2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta    

3. Äänestysluettelon laatiminen ja hyväksyminen    

4. Esityslistan hyväksyminen    

5. Pöytäkirjantarkastajan valinta 
   

5.1    Judit Müllerin valinta pöytäkirjantarkastajaksi    

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen    

8. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen 
vahvistaminen    

9. Päätös vahvistetun taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä    

10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 
   

i. Jarmo Vesanto (hallituksen jäsen)    

ii. Ilkka Tuokko (hallituksen jäsen)    

iii. Eeva-Liisa Virkkunen (hallituksen puheenjohtaja)    

iv. Kimmo Luukkonen (hallituksen jäsen)    

v. Sixten Sunabacka (hallituksen jäsen)    

vi. Karri Alameri (hallituksen jäsen)    

vii. Erkki Kuronen (toimitusjohtaja)    



 Yes No Abstain 

11. Päätös hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä    

12. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista    

13. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisten varajäsenten 
valinta 

   

i. Jarmo Vesanto (uudelleenvalinta)    

ii. Kimmo Luukkonen (uudelleenvalinta)    

iii. Eeva-Liisa Virkkunen (uudelleenvalinta)    

iv. Sixten Sunabacka (uudelleenvalinta)    

v. Karri Alameri (uudelleenvalinta)    

vi. Jukka Jokela (valinta)    

vii. Eeva-Liisa Virkkusen uudelleenvalinta hallituksen puheenjohtajaksi    

14. Tilintarkastajien valinta    

15. Päätös nimitysvaliokunnan nimittämisen periaatteista    

16. Päätös yhtiön johdon korvausten periaatteista    

17. Valtuutus hallitukselle päättää uusien osakkeiden, merkintäoikeuksien ja/tai 
vaihtovelkakirjalainojen liikkeelle laskemisesta.  

   

 

 
Osakkeenomistaja toivoo, että yhden tai useamman edellä olevan lomakkeen kohdalla tehdyt päätökset lykätään 

jatkuvaan yhtiökokoukseen (käytä numerointia): 


