
Äänestysohje 

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
keskiviikkona 23.6.2021 klo 11:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 
00880 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen 
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 7.5.2021 annetun 
väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö 
on päättänyt järjestää kokouksen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten 
läsnäoloa kokouspaikalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden 
osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien turvallisuus.  

Yhtiön johto ei osallistu kokoukseen paikan päällä. Hallituksen ja johdon esityksiä ei pidetä 
kokouksessa eikä kokoukseen järjestetä videoyhteyttä. Hallituksen puheenjohtajan 
etukäteen videoitu katsaus julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä 
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2021/. 

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että 
osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai 
tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen 
yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen 
ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia 
ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä perjantaina 11.6.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä 
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla 
tavalla. 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 07.06.2021 klo 12.00, 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 16.6.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava 
perillä. 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää 
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 07.6.2021 klo 
12.00 - 16.6.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

• internet-sivuilla: https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2021/ 
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Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. 
Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön 
internetsivuilta osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2021/  

• postilla tai sähköpostitse  

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan 
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse 
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous Biohit Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai 
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Äänestyslomake on saatavilla 
yhtiön internetsivuilla viimeistään 02.06.2021 alkaen.  

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear 
Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen 
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä 
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  

Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 020 770 6889 maanantaista 
perjantaihin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, 
puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen 
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
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