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VALTAKIRJA 

 

 

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 

 

Minä/Me Raisio Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme 

Raisio Oyj:n lakiasiainjohtaja Sari Koivulehto-Mäkitalon tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä 
ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osak-
keilla Raisio Oyj:n (Y-tunnus: 0664032-4) vuonna 2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

 

Paikka ja päiväys ______________ _____ / ______ 2020 

 

_____________________________    

Allekirjoitus     

 

_____________________________   

Nimenselvennys  

 

Henkilötunnus/Y-tunnus:  

 

_____________________________  

 

Puhelinnumero päivisin:  

 

_____________________________ 

 

Valtakirja pyydetään palauttamaan täytettynä ja allekirjoitettuna 20.4.2020 klo 15.00 mennessä sähkö-
postitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com tai postitse osoitteeseen Raisio Oyj/Osakaspalvelu, PL 
101, 21201 Raisio.  

 

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, on pyynnöstä lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös oikeus-
henkilöä koskevasta rekisteriotteesta tai vastaavasta asiakirjasta. 
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Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020; äänestysohjeet 

Osakkeenomistajan nimi: _________________________________________________ 

Nimenselvennys: ________________________________________________________ 

Äänestysohjeiden antamiseksi merkitkää rasti (X) joko alla olevaan kohtaan Vaihtoehto 1 tai Vaihtoehto 2.  

Mikäli alla oleviin kohtiin ei ole merkitty rasteja, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa 
esitettyjen ehdotusten puolesta. 

Valtakirjan antanut osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai 
pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voi-
daan selvittää kokouksessa muutoin. 
 
Vaihtoehto 1:  ☐ Mikäli yhtiökokouksessa äänestetään, kannatan kaikkia kokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia 
 
Vaihtoehto 2: ☐ Mikäli yhtiökokouksessa äänestetään, annan alla olevat äänestysohjeet: 
 
Päätöskohta     Puolesta  Vastaan            Pidättäydyn 

äänestämisestä 

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen  
vahvistaminen    ☐ ☐ ☐ 

 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen   

ja osingonmaksusta päättäminen  ☐  ☐ 
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille,   

hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle ☐ ☐ ☐ 
 
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely  ☐ ☐ ☐ 
 
11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen ☐  ☐ 
 
12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä  

päättäminen   ☐  ☐ 
 
13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen  ☐  ☐ 
 
14. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen ☐  ☐ 
 
15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ☐  ☐  
 
16. Hallituksen jäsenten valitseminen  ☐  ☐  
 
17. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen  ☐  ☐ 
 
18. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien   

lukumäärästä päättäminen   ☐  ☐ 
 
19. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen ☐  ☐ 

 
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien  

osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta ☐ ☐ ☐ 
 

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään  
osakeanneista   ☐ ☐ ☐ 


