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KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
EAB Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 
25.3.2021 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien läsnäoloa 
yhtiön toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 3, 3. krs.  
 
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla. Covid-19-pandemian 
leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien läsnäoloa 
kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden 
osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön nimeämä 
keskitetty asiamies edustaa osakkeenomistajia yhtiökokouksessa jäljempänä alla kohdassa C ”Ohjeita 
kokoukseen osallistuville” selostettavalla tavalla. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä 
yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä 
ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät 
tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.  
 
Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, mutta osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta 
verkossa. Linkki kokoukseen toimitetaan yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille 
sähköpostitse erikseen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokousta näin seuraavien ei 
katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ei ole muun muassa 
äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. 
Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen 
perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seuratessaan kokousta, 
vaan äänet tulee antaa ennakkoon.  
 
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat yhtiökokoukseen. Yhtiön muu johto ei osallistu 
kokoukseen. 
 
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Puheenjohtajana toimii asianajaja Juha Koponen. Mikäli Juha Koponen on painavasta syystä estynyt 
toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin. 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakimies Eeva Terho. Mikäli Eeva Terho on 
painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus 
nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
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4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet 
ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen 
perusteella. 

 
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 

Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkistetaan viimeistään 4.3.2021 ja on saatavilla 
julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.  
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös, joka 
käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja 
hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle. 

 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen 
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 21,5 miljoonaa euroa, joista tilikauden voitto oli 0,5 
miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon 
jakamisesta seuraavasti: 
 
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Muu osa 
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Päättäessään mahdollisesta osingon maksamisesta 
hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista 
asemaa. Lisäksi hallitus arvioi osingonjaon vaikutusta yhtiön vakavaraisuusasemaan huomioiden 
vuonna 2021 tulevat muutokset vakavaraisuussääntelyyn. 
 
Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja 
vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Mahdollinen osinko maksetaan 
osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon.  

 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 
 
Koska hallitus ehdottaa hallituksen valtuuttamista päättämään osingonjaosta (jolloin ehdotus 
varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävästä osingosta alittaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen 
vähemmistöosingon määrän), osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n 
mukaista vähemmistöosinkoa.  
 
Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 247 824,17 euroa eli 0,018 euroa 
osakkeelta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää 
vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä. 

  



      3/1 

   
      

 
 

 
 

EAB Group Oyj | 1918955-2 | www.eabgroup.fi | asiakaspalvelu@eabgroup.fi | 0201 558 610 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–
31.12.2020 

 
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely 
 

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain 
mukaan neuvoa-antava. 
 
Palkitsemisraportti julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja on julkaisemisen 
jälkeen nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen. 
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti 
vuodelta 2020 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle. 

 
11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen 
 

Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioista on seuraava: 
 
Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 22 500 
euroa toimikaudessa (22 500 euroa vuonna 2020). Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa (30 000 euroa vuonna 2020).  
 
Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 2 500 euroa toimikaudessa.  
 
Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole 
muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten 
mukaan. 
 
Ehdotuksen mukaan hallitustyöskentelystä vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, 
että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja 
loput maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä puolivuosikatsauksen 
julkistamisen jälkeen seuraavan kolmen kuukauden aikana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta 
aiheutuvista kuluista. Tarkastusvaliokunnan työskentelystä maksettava palkkio maksetaan rahana. 
 
Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti 
esimerkiksi osakkeen likviditeetin puutteen vuoksi, se osuus palkkiosta, jota ei voida maksaa osakkeina, 
voidaan maksaa rahana. 
 
Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta 
tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi 
ajankohdista on myöhempi. 

 
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä 
pidetään ennallaan kahdeksassa (8) jäsenessä. 
 

  

http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
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13. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset jäsenet Helge Arnesen, 
Julianna Borsos, Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Janne Nieminen, Topi Piela, Vincent Trouillard-
Perrot ja Juha Tynkkynen valitaan uudelleen.  
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi 
valitaan Therese Cedercreutz.  
 
Hallituksen jäsenistä Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela ja Juha Tynkkynen ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Julianna Borsos on riippumaton 
yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Helge Arnesen, Janne Nieminen ja Vincent 
Trouillard-Perrot eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien 
hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus. 

 
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

 
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle 
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun 
mukaan. 

 
15. Tilintarkastajan valitseminen  
 

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 
2021 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on 
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski. 

 
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 
 

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 
9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. 
 
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön 
jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq 
Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden 
hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. 
 
Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai 
erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien 
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai hallituspalkkioiden maksamista. 
 
Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman 
pääoman määrää. 
 
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 
 

http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
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Valtuutus on voimassa 25.9.2022 saakka. 
 
Valtuutus kumoaa 22.9.2020 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. 

 
17. Kokouksen päättäminen 
 
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla 
viimeistään 4.3.2021 EAB Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa 
www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. 
 
EAB Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat 
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.3.2021. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla 
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset 
osakkeenomistajille. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021. 
 
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeen-
omistajat eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää 
oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä sekä 
esittämällä Väliaikaislain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. 
 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 
 
Oikeus äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
 
2. Ilmoittautuminen  
 
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 11.3.2021 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn 
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2021 kello 
10.00 mennessä. 
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  
• Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous 
• puhelimitse: 0201 558 610 arkisin kello 9.00–16.00; tai  
• kirjeitse: EAB Group Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja 
puhelinnumero. Osakkeenomistajien EAB Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
 
  

http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
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3. Äänestäminen ennakkoon 
 
Äänestysaika alkaa 11.3.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten 
toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset 
yhtiön internetsivuilla ja päättyy viimeistään 22.3.2021 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja 
äänestysohjeiden on oltava perillä alla kuvatulla tavalla. 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan yhtiön osoittaman keskitetyn 
asiamiehen välityksellä, joka on lakimies Eeva Terho Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen 
määräämänsä yhtiöstä riippumaton toinen lakimies Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. Asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa ja käyttää tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien valtakirjan ja 
äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen äänestysohjeet tulee toimittaa lakimies 
Eeva Terholle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan 
päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Yhtiön osoittaman asiamiehen 
valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajille kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia 
valtakirjamateriaalien toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
 
Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot: 
• Postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. 
• Sähköposti: EAB.AGM2021@borenius.com  
• Puhelin: +358 20 713 3130 
 
Äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja äänestyksen määräajan päättymistä 22.3.2021 
klo 10.00 katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti 
sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 
 
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 10.3.2021 12.00, kun määräaika 
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut 
mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. 
 
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden 
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että 
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin 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 omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi 
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 
 
  

mailto:EAB.AGM2021@borenius.com
mailto:EAB.AGM2021@borenius.com
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
http://www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
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5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon 
 
Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista 
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin pää-
tösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen 
AGM@eabgroup.fi viimeistään tiistaina 9.3.2021 klo 16.00.  
 
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä 
selvitys osakeomistuksestaan.  
 
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oi-
keus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja 
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön 
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta 
annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat 
vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 
10.3.2021. 
 
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsitel-
tävistä asioista torstaihin 11.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen AGM@eabgroup.fi. Tällaiset 
osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut 
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivulla www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous 
viimeistään tiistaina 16.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää 
selvityksen osakeomistuksestaan. 
 
6. Muut ohjeet/tiedot 
 
EAB Group Oyj:llä on kokouskutsun julkaisuhetkenä 4.3.2021 yhteensä 13 843 272 osaketta ja ääntä. 
 
Helsingissä 4.3.2021 
 
EAB GROUP OYJ 
Hallitus 
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