
   

VALTAKIRJA 

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 
 

Minä/me Remedy Entertainment Oyj:n (1017278-9) osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme 

___________________________________ (syntymäaika: ____________________________________) tai 

hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla 

osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Remedy Entertainment Oyj:n 

varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2022. 

Ymmärrän/ymmärrämme, että äänestys alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti edellyttää, että 

osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu 

yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2022 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. 

Paikka ja päiväys:  

Allekirjoitus/allekirjoitukset:  

 

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen 

edustajan nimi: 

 

Syntymäaika/Y-tunnus:  

Puhelinnumero päivisin:  

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai 

alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy Entertainment Oyj, 

Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan 

yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön / allekirjoittaneiden henkilöiden oikeudesta 

edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta 

ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan 

yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 7.4.2022 klo 16:00.  

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä. 

Huomioithan, että voit äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin 

haltija on äänestänyt ennakkoon sekä tämän valtakirjan äänestysohjeiden välityksellä, sovelletaan 

ajankohdaltaan viimeisintä äänestysohjetta. 

[Jatkuu seuraavalla sivulla]  



   

 

ÄÄNESTYSOHJEET 

 

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):  

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse 

äänestysohjetta yhteen tai useampaan alla olevaan päätöskohtaan tai mikäli samaan asiakohtaan on 

merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty 

äänestysohjeen ilmoittamiseen, tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen 

osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Tällöin 

osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi 

osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi. 

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan 

asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. 

määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 15 ja 16). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon 

kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa 

äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen 

tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. 

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta 

vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava 

kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. 

Esityslistan asiakohta 
Kannatan / 

Kyllä 

Vastustan 

/ Ei 

Pidättäydyn 

äänestämästä 

Kohta 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen    

Kohta 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja 

osingonmaksusta päättäminen  
   

kohta 8. Hallituksen ehdotus    

Kohta 8a. 

Hallituksen ehdotuksesta poiketen vaadin 

osakeyhtiölain mukaista 

vähemmistöosinkoa 

   

Kohta 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle 
   

Kohta 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen    

Kohta 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen    

Kohta 12. Hallituksen jäsenten valitseminen    

Kohta 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen    

Kohta 14. Tilintarkastajan valitseminen    

Kohta 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 

osakkeiden suunnatusta hankkimisesta 
   

Kohta 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään 

osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien 

oikeuksien antamisesta 

   

Valtuuttaja sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia asiamiestään kohtaan sillä perusteella, että 

asiamies suorittaa vilpittömässä mielessä tämän valtakirjan mukaisia toimenpiteitä valtuuttajan edustajana 

ja asiamiehenä Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2022.  


