
Soprano Oyj varsinainen yhtiökokous 23.5.2022 
 
Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 
 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat perjantaina 6.5.2022, kun määräaika äänestykseen 
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn 
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee 
ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään torstaina 16.5.2022 klo 12.00, 
mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan taikka 
hänen edustajansa tai asiamiehensä yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien luovuttamia 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien 
käsittelyn yhteydessä. 
 
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää 
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.5.2022 klo 10.00 – 
16.5.2022 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 
 
a) Yhtiön internet-sivujen kautta www.soprano.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ 
 
Suorarekisteröityneen yksityishenkilön sähköisessä ilmoittautumisessa ja 
ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan vahva tunnistautuminen 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöjen ja yritysten sähköiseen 
ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero sekä edustajansa 
tai asiamiehensä yksilöinti- ja yhteystiedot. 
 
b) Sähköpostin tai postin kautta  
 
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ 
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen 
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Soprano Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.  
 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland 
Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät 
edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 
 
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan 
asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.  

 
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla 
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen 
edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä 
olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. 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 Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen 
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Soprano Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu, ja niiden tulee olla perillä 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 11.5.2022. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään keskiviikkona 
18.5.2022 klo 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi 
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet 
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan 
äänimäärään. 

 
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. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon 
äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita 
koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.  
 


