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Cityvarasto Oyj:n yhtiökokouskutsu 
 
 
Cityvarasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
keskiviikkona marraskuun 23. päivänä 2022 kello 10:00 yhtiön pääkonttorissa Vantaan Kaivokselassa, osoitteessa   
Vetokuja 4, 01610 Vantaa. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 09:45.  
 
 
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: 
 

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen 
4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen   
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 
6. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjestelyiden osalta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai 
kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa sekä tekninen muutos yhtiökokouksen pitopaikkaan. Muutokset tehtäisiin 
yhtiöjärjestyksen kohtaan 7. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
 
”Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille 
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu 
yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä 
sanomalehdessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen 
yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut yhtiölle 
osallistumisestaan yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumisajankohtana, 
joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 
 
Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää 
päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. 
Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat 
käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana. 
 
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Vantaalla tai Espoossa.” 
 

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
8. Hallituksen jäsenten valitseminen 
9. Kokouksen päättäminen 
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YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa cityvarasto.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous                                   
sekä yhtiön pääkonttorissa, jonka osoite on Vetokuja 4, 01610 Vantaa.   
Kutsu on saatavilla myös yhtiökokouksessa. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään  
7.12.2022 alkaen. 
 
OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 11.11.2022 
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on 
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 
yhtiölle viimeistään maanantaina 14.11.2022 kello 16:00. 
 
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a) sähköpostitse: matti.leinonen@cityvarasto.fi;  
b) kirjeitse: Cityvarasto Oyj, Matti Leinonen, Vetokuja 4, 01610 Vantaa 

 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen   
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Cityvarasto 
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien 
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  
 
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 11.11.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, 
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään  
osakasluetteloon viimeistään 14.11.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen 
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.    
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin  
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, 
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan 
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun  
ajankohtaan mennessä. 
 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä.   
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten 
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.  
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka  
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.   
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cityvarasto Oyj,  
Matti Leinonen, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, viimeistään maanantaina 14.11.2022  

http://www.cityvarasto.fi/


 
 
 

 
                                                                                                                        4.11.2022 

  

 
Vetokuja 4 
01610 VANTAA  
www.cityvarasto.fi  Y-tunnus: 1561027-4 

kello 16.00 mennessä.   
 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain  
5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
Yhtiökokoukseen osallistuvilla on lupa käyttää veloituksetta Cityvarasto Oyj:n Vantaan Kaivokselan toimipisteen 
yhteydessä olevia parkkipaikkoja osoitteessa Vetokuja 4, 01610 Helsinki, sekä wlan-yhteyttä.  
 
Cityvarasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 7 088 374 osaketta, jotka tuottavat 
yhteensä 7 088 374 ääntä. Cityvarasto Oyj:n omassa hallussa on 39 265 osaketta, 0,55 % kaikista osakkeista ja 
äänistä, joilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa.  
 
Helsingissä marraskuun 4. päivänä 2022 
 
Cityvarasto Oyj 
Hallitus 
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