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Ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2015 liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2015 ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen
mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluan osallistua yhtiökokoukseen tai äänestää siellä?
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 20.11.2015.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 25.11.2015 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä.
Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua vuoden 2015 ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, kaupan selvittämiseen
kuluvan ajan takia hänen on käytännössä ostettava osakkeensa kaksi pankkipäivää ennen täsmäytyspäivää, jotta hänen
osakkeensa pystytään rekisteröimään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivään mennessä. Täsmäytyspäivä on 20.11.2015
ja tämän mukainen viimeinen osakkeiden ostopäivä on 18.11.2015.

Voinko valtuuttaa asiamiehen osallistumaan puolestani ylimääräiseen yhtiökokoukseen?
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 Nokian osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Miten äänestän ennakkoon?
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous 26.10.2015–25.11.2015 klo 16.00 asti. Ennakkoon äänestämiseen
tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero palveluun tunnistautumiseksi. Tunnistautumiseen voidaan käyttää myös
muuta osakkeenomistajan arvo-osuustiliä kuin sitä, jolla osakkeenomistajan Nokia-osakkeet ovat. Sähköisen
ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Miten ennakkoon äänestäminen vaikuttaa osakkeenomistajan oikeuksiin yhtiökokouksessa?
Myös ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, oikeuttaan vaatia
äänestystä ja tehdä vastaehdotuksia saapumalla paikalle henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mikäli asiakohtaa
koskeva ehdotus on muuttunut ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen, osakkeenomistajan mahdollisuus äänestää
asiakohdasta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Onko ennakkoon annetun äänen muuttaminen mahdollista?
Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yhtiön internetsivuilla 25.11.2015 klo 16.00 saakka. Osakkeenomistaja voi lisäksi
muuttaa ennakkoon antamaansa ääntä kokouspaikalla ottamalla yhteyttä infopisteeseen, mielellään kuitenkin ennen
yhtiökokouksen alkua.

Mitä ”päätösvaltaisuus” tarkoittaa ylimääräisen yhtiökokouksen osalta?
Suomen laki ja Nokian yhtiöjärjestys eivät aseta
päätösvaltaisuudelle ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

osakkeenomistajien osallistumismäärää koskevia vaatimuksia
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Mitä tapahtuu, jos pidättäydyn äänestämästä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhdestä tai
useammasta hallituksen ehdotuksesta?
Äänestämästä pidättäytymisiä ei lasketa ääniksi laskettaessa äänten määrää ehdotuksen PUOLESTA tai sitä VASTAAN, kun
yksinkertainen enemmistö riittää ehdotusta koskevaan päätökseen. Määräenemmistö eli kaksi kolmasosaa (2/3)
ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja siinä edustetuista osakkeista vaaditaan Nokian hallituksen
valtuuttamiseen päättämään osakkeiden antamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Määräenemmistöpäätöksissä
otetaan huomioon kaikki ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama
vaikutus kuin VASTAAN-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan
tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta VASTAAN.

Miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien
saatavilla?
Hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ovat saatavilla kokonaisuudessaan näillä Nokian
yhtiökokoussivuilla kohdissa Ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja Tausta-aineisto. Hallituksen ehdotukset ovat
saatavilla myös kokouspaikalla. Pyydettäessä jäljennöksiä postitetaan osakkeenomistajille.
Yhtiö julkistaa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja internetsivuillaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien
saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.12.2015, ja lähetetään postitse jäljennöksinä sitä pyytäville
osakkeenomistajille.

