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Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille  

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja  

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
22.8.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle 
arvo-osuustililleen, on rekisteröity Tiedon osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.8.2019 klo 15.00, mihin mennessä 
ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko: 

• verkkosivujen kautta: www.tieto.com/fi/tietoevry 
• sähköpostitse: agm@tieto.com 
• puhelimitse: 020 770 6901 (ma-pe klo 9.00–15.00) tai 
• kirjeitse: Tieto, Legal/EGM, PL 2, 02101 Espoo. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, 
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen 
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on tarvittaessa voitava todistaa 
henkilöllisyytensä ja/tai mahdollinen edustamisoikeus.  

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Tiedon osakasluetteloon täsmäytyspäivänä eli 
22.8.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden 
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
29.8.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä Tiedon tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Tiedon osakasluetteloon 29.8.2019 klo 10.00 
mennessä. 

Lisätietoa ylimääräisestä yhtiökokouksesta on saatavilla verkkosivuilla 
www.tieto.com/fi/tietoevry. 
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3. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet  

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n 
arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää 
siellä äänioikeuttaan, tulee:  

1. olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 
22.8.2019.  

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään Tieto Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan 
tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen 
Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että 
omaisuudenhoitaja lähettää tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. 
Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 22.8.2019 ja siksi omaisuudenhoitajalle 
tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.  

2. pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Tieto Oyj:n 
osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 
23.8.2019 kello 15 Ruotsin aikaa. 

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on 
samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 

Lisätietoa osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen on saatavilla osoitteessa 
www.tieto.com/fi/tietoevry. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen 
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu 
ylimääräiseen 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 alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, 
Legal/EGM, PL 2, 02101 Espoo 28.8.2019 mennessä. 

5. Muut ohjeet  

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa 
käsiteltävistä asioista. 

Tieto Oyj:llä on ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun päivänä yhteensä 74 109 252 osaketta ja ääntä. 

Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi 
sekä myös tarvittavilta osin suomeksi. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. 
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