KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Nokia Oyj:n (”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (”yhtiökokous”), joka
pidetään tiistaina 19.11.2013 klo 14.00 Helsingin Jäähallissa, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Hallituksen ehdotus Devices & Services –liiketoiminnan Myynnin vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi
Yhtiö on 2.9.2013 allekirjoittanut Osakkeiden ja varojen ostosopimuksen (”Sopimuksen”) Microsoft
International Holding B.V:n (”Microsoft International”) kanssa, joka on Microsoft Corporationin (”Microsoft”)
kokonaan omistama tytäryhtiö. Sopimuksen mukaisesti yhtiö myy Microsoft Internationalille olennaisilta
osin koko Devices & Services –liiketoimintansa, mukaan luettuna liiketoimintaan pääasiallisesti liittyvät
varat ja vastuut, käteisellä maksettavalla 3,79 miljardin euron kokonaiskauppahinnalla, johon voidaan
tehdä tiettyjä oikaisuja. Kauppahinta maksetaan Sopimuksessa tarkoitetun yritysjärjestelyn toteutuessa,
minkä arvoidaan tapahtuvan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (Sopimuksen mukaiset
toimenpiteet kokonaisuutena “Devices & Services -liiketoiminnan Myynti”). Devices & Services liiketoiminnan Myynnin toteutumisen ehtona on, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy yritysjärjestelyn.
Hallitus ehdottaa ja suosittelee, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy Devices & Services –liiketoiminnan
Myynnin.
Lisätietoa Sopimuksesta löytyy yhtiön 3.9.2013 julkaistuista pörssitiedotteista ja 18.9.2013 päivätystä
tausta-aineistosta, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/gm.
Lisäksi,
Nokian
ja
Microsoftin
välisen
molemminpuolisen
patenttilisenssisopimuksen
(”Patenttilisenssisopimus”) mukaisesti Nokia myöntää Devices & Services -liiketoiminnan Myynnin
toteutuessa Microsoftille 10 vuoden lisenssin tiettyihin Nokian patentteihin ja Microsoft myöntää Nokian
HERE-liiketoiminnassa käytettäväksi vastavuoroiset oikeudet tiettyihin Microsoftin patentteihin sekä
maksaa Nokialle käteisellä 1,55 miljardia euroa, ja lisäksi 100 miljoonaa euroa korvauksena Microsoftin
yksipuolisesta oikeudesta pidentää Patenttilisenssisopimuksen voimassaoloaikaa pysyväksi. Lisäksi
Microsoftista tulee HERE-paikkatietoalustan strateginen lisenssinhaltija ja se maksaa Nokialle erikseen
tähän lisenssiin perustuvista palveluista. Nämä lisensointijärjestelyt tulevat voimaan Devices & Services liiketoiminnan Myynnin toteutumishetkellä. Patenttilisenssisopimus ja HERE-lisensointijärjestely eivät vaadi
yhtiökokouksen hyväksyntää.
7. Kokouksen päättäminen
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B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu ja tausta-aineisto, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa
päätettävästä asiakohdasta, mukaan lukien Nokia-yhtymän tilintarkastamattomia pro forma –taloustietoja,
ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/gm. Nokia vuonna
2012 -julkaisu, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen raportointivuodelta 2012, sekä yhtiön vuonna 2013
julkistetut osavuosikatsaukset ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Vuoden 2013 kolmannen
neljänneksen ja tammi-syyskuu 2013 osavuosikatsauksen suunnitellaan olevan saatavilla mainituilla
internetsivuilla 29.10.2013. Hallituksen ehdotus, tausta-aineisto ja 3.9.2013 julkaistut pörssitiedotteet
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja tausta-aineistosta sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille
erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 7.11.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
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merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.11.2013 klo
16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Nokian internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/gm;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 09.00–16.00;
c) faksilla numeroon 07180 38984; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon ylimääräisen
yhtiökokouksen asialistan 6. asiakohdasta yhtiön internetsivujen välityksellä 19.9.2013 – 12.11.2013 klo
16.00 asti. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja mikäli asialistan 6. asiakohtaa koskeva
ehdotus on muuttunut ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen, hänen mahdollisuutensa äänestää
asiakohdasta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle
yhtiökokoukseen. Ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/gm. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero tunnistautumista varten.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies
edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön
osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 14.11.2013 klo 16.00 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.nokia.com/gm.
Muut ohjeet ja tiedot
Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 13.10.2013 yhteensä 3 744 994 342 osaketta ja ääntä.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle, joka ei ole äänestänyt ennakkoon, tai tämän
valtuutetulle postitetaan yhtiökokousviikolla yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan
osakasluettelolle merkittyyn osoitteeseen tai yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten ilmoitettuun
osoitteeseen. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.
Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.00. Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään
kahvitilaisuuteen. Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus
ruotsiksi ja englanniksi, sekä tarvittavilta osin suomeksi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n
mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Mikäli kokouksen osallistujatilanne niin vaatisi, on yhtiö valmistautunut järjestämään kokousosallistumisen
myös erillisessä kokoustilassa, jonne osa kokousosallistujista tarvittaessa ohjataan ja jossa videoyhteyden
välityksellä voi käyttää kaikkia osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia yhdenmukaisesti
pääkokoustilassa olevien kanssa.
Tämä kutsu korvaa ja peruuttaa 18.9.2013 päivätyn kutsun, ja on uutta kokouspaikkaa lukuunottamatta
kokouksen sisältöä koskevin osin täysin samansisältöinen. Jo annetut ilmoittautumistiedot ja
ennakkoäänet säilyvät voimassa.
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