
 

 KUTSU RAISIO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN  

 

Raisio Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tors-
taina 20.4.2023 klo 14.00 alkaen BioCityn Presidentti-auditoriossa osoitteessa Tykistökatu 6, 
20520 Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen 
kokouspaikalla aloitetaan klo 13.00. 

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.  

Osakkeenomistajilla, joilla on oikeus osallistua ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen,  
on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityk-
sellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai 
äänestää, eikä kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä pidetä yhtiökokoukseen 
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.  

Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C ”Ohjeita 
varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”. 

 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 

 
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 

 
Vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, 
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
(www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).  

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 
 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa osaketta kohden, josta lisä-
osinko on 0,06 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan 3.5.2023 osakkeenomistajille, jotka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yh-
tiön omistajaluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.  

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimi-
tusjohtajalle 

https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/


 
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. 
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.  
 
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallin-
nointi/yhtiokokous/). 

 
11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen 

 
Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on n. 14,20 prosenttia 
äänimäärästä ehdottavat, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 
12 000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 eu-
roa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan 
päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjoh-
tajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 
euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu.  

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on n. 14,20 prosenttia 
äänimäärästä ehdottavat hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25. 

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka omistavat n. 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on n. 14,20 prosenttia 
äänimäärästä ehdottavat, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa 
olevista jäsenistä Henrik Brotherus, Juha Marttila, Yrjö Ojaniemi ja Johannes Tiusanen sekä uu-
siksi jäseniksi Leena Erälinna, Markus Ranne ja Petteri Rinne, kaikki yhtiökokouksen päättymi-
sestä alkavaksi toimikaudeksi.  

Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat paitsi Juha Marttila 
ovat saadun selvityksen mukaan listayhtiöiden hallinnointikoodin (2020) perusteella riippumat-
tomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Marttila on MTK ry:n johtokunnan 
puheenjohtaja ja siten riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, mutta riippuma-
ton yhtiöstä.  Lisätietoja hallintoneuvoston jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internet-
sivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).  

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää nimitystyöryhmän esitykseen perustuen, että yhtiökokouk-
sen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona  
5 150 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 pro-
senttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia ra-
hana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä 
suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen pu-
heenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 
euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suori-
tetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. 
Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön 
mukaan. 
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15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää nimitystyöryhmän esitykseen perustuen, että hallituksen 
jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

16. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto esittää nimitystyöryhmän esitykseen perustuen, että erovuorossa 
olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Haavisto, Leena Nie-
mistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uudeksi jäseneksi Lauri Sippo-
nen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.  

Ehdotetut henkilöt ovat listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja 
sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätie-
toja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (www.rai-
sio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).  

17. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen 
 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2023 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 
18. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 

 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
se valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 
19. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen 
 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että toimikaudelle, 
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan yhtiön varsi-
naisiksi tilintarkastajiksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy sekä KHT Minna Vii-
nikkala sekä varatilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson. 
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi edelleen KHT 
Mikko Järventausta.   

Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusva-
liokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen (EU:n tilintarkastusasetus 537/2014) 16 artik-
lan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yh-
tiökokouksen päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.  

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta 
seuraavin ehdoin:  

 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppo-
jen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannus-
tinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
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Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enin-
tään 6 250 000 kappaletta ja niistä enintään 5 000 000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja 
enintään 1 250 000 kappaletta kantaosakkeita. 

 
Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä 
panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä 
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia 
osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimis-
järjestyksestä.  

 
Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupan-
käynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuk-
sen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osak-
keen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkina-
hinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen 
mukaan määräytyvässä maksuajassa. 

 
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan 
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön 
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.  

 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista. 

 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.4.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 hallitukselle myön-
tämän valtuutuksen. 

 
21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovut-
tamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 200 000 kappaletta ja yhtiön hallussa 
olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 
10 000 000 uutta vaihto-osaketta.  

 
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovute-
taan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa 
erässä. 

 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muu-
toin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poik-
keamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena 
syynä. 

 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) jär-
jestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yri-
tysostojen rahoittamiseen. 

 
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai 
muutoin tietyin ehdoin. 



 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. 

 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.4.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 hallitukselle myön-
tämän valtuutuksen. 
 
22. Kokouksen päättäminen 

 
B. Yhtiökokousasiakirjat 

Tämä kokouskutsu sekä yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemisra-
portti ja vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toi-
mintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon, ovat saata-
villa yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/). Päätösehdo-
tukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä 
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2023. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytys-
päivänä 6.4.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osa-
kasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suoma-
laiselle arvo-osuus- tai osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 22.3.2023 klo 14.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn 
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 
13.4.2023 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Raisio Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yh-
tiokokous/ 

Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnista-
mista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tai vaihtoehtoisesti arvo-osuustilin numeroa 
ja henkilötunnusta. Henkilöomistaja voi kirjautuessaan palveluun ilmoittautua yhtiökokouk-
seen, valtuuttaa asiamiehen ja äänestää ennakkoon.  

Yhteisöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnista-
mista. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edel-
lyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiili-
varmenteella.  

b) sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com; 
 

c) puhelimitse numeroon 040 847 6716 (maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00) tai 
 

https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
http://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
http://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
mailto:osakaspalvelu@raisio.com


d) postitse osoitteeseen Raisio Oyj, Osakaspalvelu, PL 101, 21201 Raisio. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, 
syntymäaika/henkilötunnus tai yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpos-
tiosoite, arvo-osuustilin numero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen 
henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten re-
kisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pys-
tyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.  

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osak-
keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pi-
tämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2023. Osallistuminen edellyt-
tää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintare-
kisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät 
vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoi-
tajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja 
äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestä-
mistä. Omaisuudenhoitajana toimivan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osak-
keen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia 
tarvittaessa ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä 
osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.  

Lisätietoja asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallin-
nointi/yhtiokokous/). 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen väli-
tyksellä.  

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotetta-
valla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. 
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edus-
tavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuus- tai osakesäästötileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau-
tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeen-
omistajaa. 

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön 
internetsivujen kautta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa.   
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle postitse osoitteeseen Raisio Oyj/Osa-
kaspalvelu, PL 101, 21201 Raisio tai sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@raisio.com en-
nen ilmoittautumisajan päättymistä 13.4.2023 klo 15.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava 
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perillä. Mikäli valtakirja toimitetaan kopiona, on alkuperäinen valtakirja esitettävä paikan päällä 
yhtiökokouksessa. Valtuuttavan osakkeenomistajan tulee muistaa erikseen ilmoittautua yhtiö-
kokoukseen.  
 
Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallin-
nointi/yhtiokokous/). 
 
Valtakirjojen toimittaminen ennen ilmoittautumisen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi 
yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuut-
tamispalvelua asiamiehensä valtuuttamiseksi. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoit-
teessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yh-
tiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla säh-
köisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva 
sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saa-
tavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. 

4. Äänestäminen ennakkoon 

Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon 22.3.2023 klo 14.00 
ja 13.4.2023 klo 15.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 
osalta: 

a) Raisio Oyj:n internetsivujen kautta www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ 
 
Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää tunnistautumista samalla tavalla kuin ilmoit-
tautumisen osalta on kuvattu tämän kutsun kohdassa C.1;  
 

b) sähköpostitse tai postitse  

Osakkeenomistajat voivat myös toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakko-
äänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen osakaspalvelu@rai-
sio.com tai postitse osoitteeseen Raisio Oyj, Osakaspalvelu, PL 101, 21201 Raisio. 

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten 
toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumi-
seen vaadittavat tiedot.  

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, 
vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen 
välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.  

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityk-
sellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomis-
tajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille 
asetettuna ilmoittautumisaikana.  

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttamattomana yh-
tiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saata-
villa yhtiön internetsivuilla www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/. 
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5. Muut ohjeet ja tiedot 

Kokouskielenä on suomi.  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 lu-
vun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  

Osakkeenomistaja, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2023 on rekisteröity Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voi seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen vä-
lityksellä. Tarkemmat ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsi-
vuilla www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole 
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, 
eikä kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä pidetä yhtiökokoukseen osallistumi-
sena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.  

 
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät 
vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.  

Raisio Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 159 170 336 osaketta, jakautuen 30 113 342 
kantaosakkeeseen, jotka tuottavat 602 266 840 ääntä ja 129 056 994  vaihto-osakkeeseen, jotka 
tuottavat 129 056 994 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 1 223 722 
omaa vaihto-osaketta, joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.  

Kokouspaikka on hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. Osakkeenomistajia pyydetään huo-
mioimaan, että pysäköinti alueella on maksullista. 

Raisiossa 22. maaliskuuta 2023 

RAISIO OYJ 

Hallitus 
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