KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Nokia Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls onsdagen den 2 december 2015
kl. 16.00 i Helsingfors ishall, Nordenskiöldsgatan 11-13, Helsingfors. Mottagning av personer som
har anmält sig till stämman och kaffeserveringen börjar kl. 14.30.

A. Ärenden som behandlas på den extra bolagsstämman
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På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
Öppnande av stämman
Konstituering av stämman
Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
Konstaterande av stämmans laglighet
Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission för att genomföra sammanslagningen av
Nokia och Alcatel Lucent
Så som offentliggjordes den 15 april 2015 ämnar Nokia slå sig samman med Alcatel Lucent, société
anonyme ("Alcatel Lucent") ("Transaktionen") och Nokia förväntas inleda offentliga
aktieutbyteserbjudanden i Frankrike och Förenta Staterna (kollektivt "Aktieutbyteserbjudanden"). I
Aktieutbyteserbjudandena erbjuder sig Nokia att förvärva alla Alcatel Lucents aktier, Alcatel Lucents
ADS-depåbevis och Alcatel Lucents konvertibla skuldebrevslån, samt att emittera aktier i Nokia som
ersättning.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av
sammanlagt högst 2 100 miljoner aktier genom riktad aktieemission i en eller flera omgångar under
bemyndigandets giltighetstid. Styrelsen föreslår bemyndigandet i avsikt att emittera aktier i Nokia till
innehavarna av Alcatel Lucents aktier, ADS-depåbevis och konvertibla skuldebrevslån samt till de
arbetstagare som deltar i Alcatel Lucents aktiebelöningssystem, för genomförande av Transaktionen
och/eller annat förverkligande av sammanslagningen av Nokia och Alcatel Lucent.
Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar en rätt för styrelsen att besluta om alla de andra
villkoren för den riktade aktieemissionen.
Bemyndigandet föreslås vara i kraft till den 2 december 2020. Bemyndigandet upphäver inte det
bemyndigande som den ordinarie bolagsstämman har gett den 5 maj 2015 gällande aktieemission
och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår för den extra bolagsstämman att bolagets bolagsordning ändras för att möjliggöra
de ändringar gällande styrelsens sammansättning som hör samman med sammanslagningen av Nokia
och Alcatel Lucent. Styrelsen föreslår därtill att vissa bestämmelser som överlappar lagen stryks för
att rationalisera bolagsordningen, att man skapar ändamålsenlig flexibilitet i bolagets förvaltning samt
att bolagsordningen anpassas till marknadspraxis och bolagets affärsverksamhet.
Styrelsen föreslår att bolagsordningens 2, 4 och 9 § ändras på följande sätt:
Bolagsordningens 2§ ändras att lyda enligt följande:
2§ Ändamål
Bolagets ändamål är att forska i, utveckla, producera, marknadsföra, sälja och leverera produkter,
programvaror och tjänster i en vid utsträckning på konsument- och företagsmarknaderna. De
nämnda produkterna, programvarorna och tjänsterna anknyter bland annat till nät som levereras
till teleoperatörer och andra företag, sakernas internet, hälsa och välmående, multimedia, big data
och analytik, mobila apparater samt påklädbar och annan elektronik. Därutöver kan bolaget skapa,
förvärva och licensiera immateriell egendom och programvaror ävensom bedriva annan industriell
och kommersiell affärsverksamhet, inklusive handel med värdepapper och annan
placeringsverksamhet. Bolaget kan bedriva sin affärsverksamhet direkt, genom dotter- och
intressebolag samt genom samföretag.
Bolagsordningens 4§ ändras att lyda enligt följande:
4§ Styrelse
Till styrelsen hör minst sju och högst tolv medlemmar.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod börjar vid den bolagsstämma, vid vilken valet skett, eller
vid en senare tidpunkt enligt beslut av bolagsstämman, och upphör då följande ordinarie
bolagsstämma avslutas.
Styrelsen utser sin ordförande och viceordförande för styrelsens mandatperiod eller för en annan
verksamhetsperiod enligt styrelsens beslut.
Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning.
Bolagsordningens 9§ ändras att lyda enligt följande:
9§ Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls på en av styrelsen utsedd dag senast den 30 juni. Bolagsstämmor
hålls i Helsingfors, Esbo eller Vanda.
8. Beslut om ändring i styrelsens sammansättning
Under förutsättning att det i punkt 6 behandlade förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om
emission av aktier för att genomföra sammanslagningen av Nokia och Alcatel Lucent godkänns, och
under förutsättning att den i punkt 7 behandlade ändringen av bolagsordningen godkänns, föreslår
nomineringsutskottet för den extra bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar utökas från det
nuvarande åtta (8) till tio (10) och att Louis R. Hughes, Jean C. Monty och Olivier Piou väljs till nya
styrelsemedlemmar. Beslutet är villkorligt under förutsättningarna att Aktieutbyteserbjudandena
genomförs och att ändringen av bolagsordningen registreras. De nya styrelsemedlemmarnas
mandatperiod börjar omedelbart dagen efter genomförandet av Aktieutbyteserbjudandena och
avslutas då den ordinarie bolagsstämman år 2016 avslutas. Elizabeth Doherty har meddelat
nomineringsutskottet att hon avgår från Nokias styrelse då Aktieutbyteserbjudandena har
genomförts.
Därtill föreslår nomineringsutskottet för den extra bolagsstämman att de nya styrelsemedlemmarna
som valts på den extra bolagsstämman fram till att den ordinarie bolagsstämman år 2016 avslutas
skall betalas ett lika stort årsarvode som det som betalas till de styrelsemedlemmar som valdes på
den ordinarie bolagsstämman den 5 maj 2015, i proportion till längden på de nya
styrelsemedlemmarnas mandatperiod.
9. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar
Styrelsens och nomineringsutskottets förslag till extra bolagsstämman i sin helhet, mer detaljerat
bakgrundsmaterial för förslagen och den extra bolagsstämman, denna stämmokallelse samt de
handlingar som förutsätts enligt aktiebolagslagens 5 kap. 21 § finns tillgängliga på bolagets webbsidor
på adressen www.nokia.com/agm. De nämnda handlingarna finns även till påseende på
bolagsstämman. Kopior av bakgrundsmaterialet och av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna. Protokollet från den extra bolagsstämman finns till påseende på den ovannämnda
webbsidan senast från och med den 16 december 2015.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman
1. Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som den 20 november 2015 är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill
delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 25 november 2015 kl. 16.00, då anmälan skall vara
bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) via Nokias webbsida www.nokia.com/gm;
b) per telefon, nummer 020 770 6870 måndag till fredag kl. 09.00–16.00 (finsk tid); eller
c) per brev, 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 vissa punkter på
agendan för bolagsstämman genom bolagets webbsida under tiden mellan den 26 oktober 2015 och
den 25 november 2015 kl. 16.00. Aktieägare som röstat på förhand kan inte använda sin frågerätt

enligt aktiebolagslagen, eller sin rätt att kräva omröstning, och hans rätt att rösta angående en punkt
på agendan som eventuellt ändrats efter att förhandsröstningen börjat kan vara begränsad, om han
inte infinner sig på bolagsstämman personligen eller genom ett ombud. Villkoren för elektronisk
förhandsröstning och övriga anvisningar finns på bolagets webbsidor under adress
www.nokia.com/gm. För förhandsröstning behövs numret på aktieägarens finska värdeandelskonto.
3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens
ombud skall 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 skall sändas i original
till aktieregistret till ovannämnda adress eller via e-post till agm@nokia.com 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 skall
anmäla en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman till att antecknas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast den 27 november 2015 kl. 16.00. Ytterligare
information härom finns även tillgänglig på bolagets webbsida www.nokia.com/gm.
5. Övriga anvisningar och information
På dagen för denna stämmokallelse, den 22 oktober 2015, uppgår det totala antalet aktier och röster
i Nokia Abp till 3 678 641 891.
Till aktieägare som anmält sig till bolagsstämman, men som inte röstat på förhand, eller dennes
ombud sänder bolaget bolagsstämmans röstsedel per post under veckan för bolagsstämman.
Röstsedeln skickas till den adress som införts i aktieägarförteckningen eller som särskilt meddelats
bolaget. Röstsedeln skall uppvisas vid inträdet till bolagsstämman.
Dörrarna till mötesplatsen öppnas kl. 14.30. Aktieägare, deras ombud och eventuella biträden skall
uppvisa sina identitetsbevis vid inträdet till bolagsstämman. Mötesdeltagarna önskas välkomna att
delta i kaffeserveringen före stämman. Bolagsstämman hålls huvudsakligen på finska och
simultantolkning finns på svenska och engelska, och såtillvida det behövs, på finska.
Aktieägare som anmält sig och är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt i ärenden som
behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.
Esbo, den 22 oktober 2015
STYRELSEN

