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OSALLISTUMISOHJEET YHTIÖKOKOUKSEEN 
23.4.2020 
 
 
Aika, paikka ja järjestelyt 
Yhtiökokouspaikka on Wulff-talo Kilonkartanontie 3, Espoo. Kokouksen ajankohta on torstai 23.4.2020 
klo 12. 
 
Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään kokouskutsun mukaiset, välttämättömät 
asiat. Kokouksessa ei ole kahvitarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Yhtiö on saanut suurimmilta 
osakkeenomistajilta ilmoituksen, jonka mukaan he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä 
ehdotuksia ja läsnäolon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla. 
 
Kokousta on mahdollista seurata videolähetyksen kautta wulff.fi/sijoittajille sivuilla myöhemmin 
ilmoitettavassa osoitteessa. Toivomme mahdollisimman usean osallistujan ja erityisesti riskiryhmiin 
kuuluvien osallistuvan tilaisuuteen verkossa Suomen poikkeusolojen takia. Huomioittehan, että kokousta 
verkossa seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata yhtiökokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi, 
eikä heillä ole mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä.  
 
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 9.4.2020 rekisteröity 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on 
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua 
viimeistään maanantaina 20.4.2020. Alun perin 2.4.2020 pidettäväksi suunniteltuun varsinaiseen 
yhtiökokoukseen tehty ilmoittautuminen riittää ilmoittautumiseksi 23.4.2020 pidettävään varsinaiseen 
yhtiökokoukseen.  
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi  
- puhelimitse numeroon p. 0300 870 414 
- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä 
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.  
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös 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 arvo-osuustileillä 
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olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. 
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden 
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon torstaina 9.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden 
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
maanantaina 20.4.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä 
mainittuun ajankohtaan mennessä.  
 


