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Ilmoittautumislomake eQ Oyj:n yhtiökokousta varten  
 

 

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2023 

 

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidetään 27.3.2023 kello 17:00 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 

momentin mukaisena hybridikokouksena.  

 

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan yhtiökokoukseen. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija 

ilmoittautuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset. 

Ilmoittautuminen alkaa 20.2.2023. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen myös täyttämällä 

tämän lomakkeen tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämän lomakkeen.  

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 

15.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka 

osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää 

oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös 

etäyhteyden välityksellä. 

 

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on 

sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa 

osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus 

osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten 

oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut 

osakkeenomistaja tai asiamies voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi. Tästä ei tarvitse ilmoittaa 

yhtiölle erikseen. Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun 

puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta. 

 

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee 

toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai 

hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta 

Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai ne ovat 

muutoin puutteelliset, yhteisön ajantasainen osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. 

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua 

asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet 

(valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). 

 

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen 

ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai 

alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / eQ Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 

Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 20.3.2023 klo 16:00 mennessä. 

 

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän 

tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot 

tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä 

muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja 

salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen 

viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen 

yhtiökokouksen alkamisajankohtaa. 

 

 

http://www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset
http://www.suomi.fi/valtuudet
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Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot 

 

Osakkeenomistajan nimi 

Syntymäaika tai Y-tunnus 

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite 

Oikeushenkilön edustajan nimi 
(pakollinen vain oikeushenkilöille) 

 

 

 

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti 

 

etäyhteydellä 

 

kokouspaikalla Sanomatalon Eliel-tilassa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. 

 

 

 

Allekirjoitus ja päiväys 
 

 

Paikka ja päiväys  

Allekirjoitus  

Nimenselvennys  

Allekirjoitus  

Nimenselvennys  

 

 

 


