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ILMOITTAUTUMISLOMAKE VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN  

Duell Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1.12.2022 

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua Duell Oyj:n 1.12.2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiön 
internetsivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta tai vaihtoehtoisesti täyttämällä ja palauttamalla tämän 
ilmoittautumislomakkeen.  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.11.2022 (yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen 
edustuksella osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköisesti tai täyttämällä 
tämän lomakkeen seuraavalla sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake.  

Mikäli tämän lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa osakkeenomistajan valtuuttama henkilö (asiamies), tulee 
myös yhtiön internetsivuilta löytyvä valtakirjalomake, jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään 
osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Innovatics Oy:lle kokouskutsussa 
mainitulla tavalla. Mikäli valtuuttaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), tulee allekirjoitetun valtakirjan 
toimittamisen yhteydessä myös toimittaa tarvittavat asiakirjat valtakirjan allekirjoittaneen henkilön 
oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen 
päätöksestä). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, 
osakkeenomistajan osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. 

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-
osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä 
olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. 

Ilmoittautumislomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen 
agm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Duell Oyj, 
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä 
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, eli viimeistään 24.11.2022 klo 10.00.  

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Kokousta näin 
seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole kysely- tai 
äänioikeutta eikä mahdollisuutta tehdä vastaehdotuksia yhtiökokouksen aikana. Myös 
osakkeenomistajan, joka haluaa seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä, tulee ilmoittautua 
yhtiökokoukseen.  

Yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta seuraavaksi ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetetään 
henkilökohtainen linkki ja salasana ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin yhteystietoihin kokousta 
edeltävänä päivänä. 

[Jatkuu seuraavalla sivulla] 
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Osakkeenomistajan tiedot:  

Osakkeenomistajan nimi:  

Syntymäaika tai y-tunnus:  

Puhelinnumero:  

Sähköpostiosoite:  

  
Ilmoittaudun/Ilmoittaudumme yhtiökokoukseen:  
 
__    kokouspaikalla tapahtumatila Elielin tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 

00100, Helsinki, Suomi 
 
__    seuraamalla kokousta etäyhteydellä ilman puhe ja äänioikeutta 

 
 

  

Paikka ja päiväys:  

Allekirjoitus/Allekirjoitukset: 

 
 
 

Nimenselvennys/Nimenselvennykset:  

 

 


