KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Nokia Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls tisdagen den 19 november 2013
kl. 14.00 i Helsingfors ishall, Nordenskiöldsgatan 11-13, 00250 Helsinki. Mottagning av personer
som har anmält sig till bolagsstämman och kaffeserveringen börjar kl. 12.00.

A. Ärenden som behandlas på den extra bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av bolagsstämman
2. Konstituering av bolagsstämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av bolagsstämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid bolagsstämman och fastställande av röstlängden
6. Styrelsens förslag om att bekräfta och godkänna försäljningen av bolagets Devices & Services
affärsverksamhet
Nokia Abp (”bolaget”) har den 2 september 2013 ingått ett avtal benämnt Stock and Asset Purchase
Agreement (”Avtal”) med Microsoft International Holdings B.V. (”Microsoft International”), ett helägt
dotterbolag till Microsoft Corporation (”Microsoft”). Enligt Avtalet säljer bolaget till väsentliga delar
sin Devices & Services-verksamhet, omfattande alla tillgångar och förpliktelser till den del de primärt
hör till Devices & Services-verksamheten, till Microsoft International för en helhetsköpesumma om
3,79 miljarder euro i kontanter, vilket är föremål för en del justeringar, som betalas vid fullbordan av
de transaktioner som avses i Avtalet, vilket förväntas äga rum under det första kvartalet år 2014
(transaktionerna som avses i Avtalet kollektivt benämnda ”Försäljning av Devices & Servicesverksamheten”). Fullbordan av Försäljningen av Devices & Services-verksamheten förutsätter att
Nokias extra bolagsstämma bekräftar och godkänner Försäljningen av Devices & Services–
verksamheten.
Bolagets styrelse föreslår och rekommenderar att den extra bolagsstämman bekräftar och
godkänner Försäljningen av Devices & Services-verksamheten.
Ytterligare information om Avtalet finns i bolagets börsmeddelanden gällande Försäjningen av
Devices & Services -verksamheten daterade den 3 september 2013 och i bakgrundsmaterialet
daterat den 18 september 2013 som finns tillgängliga på finska och engelska på bolagets webbsidor
www.nokia.com/gm.
Därutöver, enligt ett ömsesidigt patentlicensavtal (”Patentlicensavtalet”) mellan bolaget och
Microsoft, kommer bolaget vid fullbordan av Försäljningen av Devices & Services-verksamheten att
bevilja Microsoft en 10-årig licens till vissa av bolagets patent, och Microsoft kommer att bevilja
bolaget en ömsesidig rätt gällande vissa av Microsofts patent som används för Nokias HERE
verksamhet samt betala en avgift om 1,55 miljarder euro i kontanter till Nokia och, som ersättning
för en ensidig rätt att utöka perioden för Patentlicensavtalet till att omfatta all framtid, betala Nokia
ett tilläggsbelopp om 100 miljoner euro. Därutöver kommer Microsoft att bli en strategisk
licensinnehavare till HERE lokaliseringsplattformen och betala bolaget särskilt för tjänster under
denna licens. Licensarrangemangen träder ikraft då Försäljningen av Devices & Servicesverksamheten fullbordas. Varken Patentlicensavtalet eller licensarrangemanget gällande HERE är
föremål för beslut på den extra bolagsstämman.
7. Avslutande av bolagsstämman

B. Bolagsstämmohandlingar
Styrelsens förslag, denna bolagsstämmokallelse och mer detaljerat bakgrundsmaterial för
bolagsstämman om styrelsens förslag, inklusive ogranskad proforma finasiell information finns
tillgängliga på finska och engelska på Nokia Abp:s webbsidor www.nokia.com/gm. Publikationen

”Nokia vuonna 2012”, som innehåller bolagets bokslut för år 2012, samt bolagets delårsrapporter
som publicerats år 2013 finns också på ovannämnda webbsidor. Delårsrapporten för tredje kvartalet
2013 och för perioden januari-september 2013 förväntas vara tillgänglig på ovan nämnda
webbsidor den 29 oktober 2013. Styrelsens förslag, proforma informationen och
börsmeddelandena från den 3 september 2013 finns också tillgängliga vid bolagsstämman på finska
och engelska. Kopior av bakgrundsmaterialet och av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Ingen separat inbjudan till bolagsstämman skickas till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
1. Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 7 november 2013 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare vars aktier är registrerade på
dennes finska värdeandelskonto är automatiskt antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman bör anmäla sig senast den 12
november 2013 kl. 16.00, då anmälan bör vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan
göras:
a) via Nokias webbsidor www.nokia.com/gm;
b) per telefon, nummer 020 770 6870 måndag till fredag kl. 09.00–16.00 (finsk tid);
c) per telefax, nummer 07180 38984; eller
d) per brev, till adress Nokia Abp, Aktieregistret, PB 226, 00045 NOKIA GROUP.
I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud samt ombudets personbeteckning.
2. Röstning på förhand
Aktieägare som har ett värdeandelskonto i Finland kan rösta på förhand gällande punkt 6 på
agendan för bolagsstämman genom bolagets webbsidor under tiden mellan den 19 september
2013 och den 12 november 2013 kl. 16.00. Om aktieägare som röstat på förhand inte infinner sig
på bolagsstämman personligen eller genom ett ombud kan han eller hon inte använda sin frågerätt
enligt aktiebolagslagen, eller sin rätt att kräva omröstning, och hans rätt att ändra sina röster om
förslaget gällande punkt 6 eventuellt ändrats efter att förhandsröstningen börjat kan inskränkas.
Villkoren för elektronisk förhandsröstning och övriga anvisningar finns på bolagets webbsidor under
adress www.nokia.com/gm. För identifiering av aktieägaren behövs vid förhandsröstningen numret
på aktieägarens finska värdeandelskonto.
3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens
ombud bör uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda
aktieägaren. Om aktieägaren deltar i bolagsstämman genom flera ombud som representerar
aktieägaren med aktier på flera olika värdepapperskonton skall i samband med anmälan de aktier
anges med vilka varje ombud representerar aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original
till aktieregistret före anmälningstidens utgång.
4. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att utan dröjsmål begära nödvändiga anvisningar av
sin förmögenhetsförvaltare gällande införande av aktieägaren i aktieägarförteckningen, utfärdande
av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Förmögenhetsförvaltarens kontoförvaltare anmäler
en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman till bolagets tillfälliga
aktieägarförteckning senast den 14 november 2013 kl. 16.00. Ytterligare information härom finns
även tillgänglig på bolagets internetsidor www.nokia.com/gm.
5. Övriga anvisningar och information
På dagen för denna stämmokallelse, den 13 oktober 2013, uppgår det totala antalet aktier och
röster i Nokia Abp till 3 744 994 342.
Till aktieägare som anmält sig till bolagsstämman men inte röstat på förhand, eller till dennes
ombud, sänder bolaget bolagsstämmans röstsedel per post efter sista anmälningsdagen.

Röstsedeln skickas till den adress som införts i aktieägarförteckningen eller särskilt meddelats
bolaget. Röstsedeln bör uppvisas vid inträdet till bolagsstämman.
Dörrarna till mötesplatsen öppnas kl. 12.00. Mötesdeltagarna önskas välkomna att delta i
kaffeserveringen före stämman. Bolagsstämman hålls huvudsagligen på finska och simultantolkning
finns på svenska och engelska, och såtillvida det behövs, på finska.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt i ärenden som behandlas vid
bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
Skulle deltagarsituationen det kräva har bolaget förberett sig på att ordna mötesdeltagande även i
ett skilt mötesutrymme, dit en del av stämmodeltagarna vid behov kan föras och där de via en
videolänk kan utnyttja alla sina aktieägarrättigheter enhetligt med dem som är i huvudmötessalen.
Denna kallellse ersätter och upphäver kallelsen som daterats den 18 september 2013, och är med
undantag för den nya stämmoplatsen helt identisk beträffande bolagsstämmans innehåll.
Anmälningsuppgifter och förhandsröster som redan givits fortsätter att vara ikraft.
Den 13 oktober 2013
STYRELSEN

