
Ohjeet ennakkoon äänestämistä varten 
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 13.00 alkaen. Yhtiön 
osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä 
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.  
 
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänet 
on merkitty yhtiön osakasluetteloon eli jotka on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2021. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen omistuksessa 
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään. 
 
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon joko itse 
tai asiamiehen välityksellä 
 

- yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.cargotec.fi 
- postitse, jolloin yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot 

tulee toimittaa osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Cargotec Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 
Helsinki 

- sähköpostitse, jolloin yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat 
tiedot tulee toimittaa osoitteeseen agm@innovatics.fi 

 
Lisäksi osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat valtuuttaa yhtiön tarjoaman 
asiamiehen, jolloin osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiön internetsivuilla saatavilla olevaa 
valtakirjalomaketta, joka tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com. 
 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2021 kello 12 ja päättyvät 16.3.2021 kello 16, mihin 
mennessä ilmoittautumisten ja ennakkoäänten tai mahdollisten valtakirjojen on oltava perillä.  
 
Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen 
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
 
Osakkeenomistajat voivat muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana.  
 
Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee 
toimittaa sähköpostitse osoitteeseen ir@cargotec.com tai kirjeitse osoitteeseen Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 
61, 00501 Helsinki. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 10.3.2021 kello 16. Osakkeenomistajien 
kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.3.2021. 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden 
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä 11.3.2021 edellyttäen, että hänet on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty yhtiön 
osakasluetteloon 18.3.2021 kello 10 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee hyvissä 
ajoin pyytää omaisuuden hoitajaltaan tarvittavat ohjeet ilmoittautumista ja ennakkoon äänestämistä varten. 
Tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemistä pidetään myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.  
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan 
erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin 
omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa 
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 
 
Lisätietoja varsinaisesta yhtiökokouksesta löytyy 4.2.2021 julkaistusta yhtiökokouskutsusta. 
 


