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Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo
pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen

Oyj:n

25.4.2022

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen
koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia
sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet,
Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2022. Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä
kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön
osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden
varmistamiseksi:
•

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta
verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen
osallistumisen sijaan.

•

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista
läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön talousjohtajan Vesa Leinon tai valitsemansa
henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on
saatavilla Tamturbon internetsivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

•

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse
osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen
Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat
perillä viimeistään 22.4.2022 klo 16.00. Valtakirja on varauduttava esittämään
viimeistään yhtiökokouksessa.

•

Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata
yhtiökokousta
ja
esittää
kysymyksiä
Zoom-etäyhteyden
kautta.
Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua
kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

•

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta,
pyydetään ilmoittamaan tästä 22.4.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen
info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki
Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

•

Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on
rajoitettu minimiin.

•

Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita.

•

Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto
alkaa klo 11.30.
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•

Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset
vaatimukset.

Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle tai jotka
kuuluvat riskiryhmiin kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen
henkilökohtaisesti.
Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja
yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn
perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista,
yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.
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