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Tieto Abp:s extra bolagsstämma den 3 september 2019 

Anmälan om deltagande för aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear Sweden 

AB som avser att delta i och rösta vid extra bolagsstämman 

Denna anmälan om deltagande i extra bolagsstämman som görs genom att posta det ifyllda och 

undertecknade blanketten till Euroclear Sweden AB betraktas samtidigt som en tillfällig 

registrering i Tieto:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. 

Om era aktier är förvaltarregistrerade måste ni begära att era aktier omregistreras i ert eget 

namn i det register som förs av Euroclear Sweden AB samt ombesörja att förvaltaren för er 

räkning skickar ovan nämnda begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB. 

Omregistreringen måste vara genomförd senast den 22 augusti 2019 och förvaltaren bör 

således underrättas i god tid före det nämnda datumet.  

Den ifyllda blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 23 augusti 2019 

kl. 15.00 (svensk tid) och skall  

1 skickas via e-post till: tieto-agm@euroclear.eu eller 

2 postas till: Tieto c/o Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm 

De aktieägare som önskar att delta och rösta vid stämman genom ett ombud ska skicka sin 

fullmakt till bolaget: Tieto Abp, Legal/EGM, P.O. Box 2, FI-02101 Esbo, Finland. 

Jag/vi avser att delta och rösta vid bolagsstämman och begär att jag/vi, ifråga om i mitt/vårt namn registrerade 

aktier, införs som ägare till Tieto-aktierna i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear 

Finland. Jag/vi bemyndigar Euroclear Sweden AB att vidarebefordra registreringen och anmälan om mitt/vårt 

deltagande till bolaget.  

Jag/vi är medvetna om att Euroclear Sweden AB har rätt att lämna detta uppdrag utan åtgärd om uppgifterna 

är ofullständiga eller felaktiga. 

Personnummer/ 

organisationsnummer       

Aktieägarens namn       

Fullständig adress och 

telefonnummer (dagtid)       

Antal aktier och aktieslag       

Om ni företräds av ombud 

(namn)       

Om en rådgivare följer med er 

till stämman (namn)       

Ort och datum, underskift       
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