
 

KUTSU KREATE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOKSEEN  

Kreate Group Oyj:n ("Kreate") osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään keskiviikkona 5.5.2021, alkaen klo 10.00 Asianajotoimisto Krogerus Oy:n toimitiloissa 
osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää 
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja 
kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita varsinaiseen 
yhtiökokoukseen osallistuville. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän 
väliaikaisen lain nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä 
väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta varsinainen yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla 
tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja 
turvallisuus. 

A Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Tom Fagernäs. Mikäli Tom 
Fagernäsillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, 
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Paul Raade. Mikäli 
Paul Raadella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia 
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää 
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

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 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 
viimeistään 6.4.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kreate.fi 
viimeistään 6.4.2021 alkaen. 
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7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella 
jaetaan osinkoa 0,44 euroa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevaa osaketta kohti. 
Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 30.3.2021 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 
8 894 772 osaketta, mitä vastaavan osingon kokonaismäärä on 3 913 699,68 euroa. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
7.5.2021 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.5.2021. 

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA 
TOIMITUSJOHTAJALLE 

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN  

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Kreaten 6.4.2021 julkistama 
toimielinten palkitsemispolitiikka vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2021/. Päätös 
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy 
toimielinten palkitsemispolitiikan. 

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Kreaten 6.4.2021 julkistama 
toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2021/. Päätös 
palkitsemisraportista on neuvoa-antava. 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy 
toimielinten palkitsemisraportin. 

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten hallituksen jäsenille maksetaan 
seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille 
hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus 
ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan 
puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron 
ylimääräinen vuosipalkkio. 
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Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistetaan seitsemän (7). 

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uudelleen hallituksen jäseniksi valitaan Petri 
Rignell, Timo Kohtamäki, Janne Näränen, Elina Pienimäki ja Markus Väyrynen, ja että 
uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Timo Pekkarinen ja Jussi Aine. Kaikkien Kreaten 
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Kreaten vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. 

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Kreatesta ja sen 
merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Petri Rignelliä, jonka ei katsota 
olevan riippumaton Kreatesta, Janne Närästä, jonka ei katsota olevan riippumaton 
Kreaten merkittävästä osakkeenomistajasta Intera Fund II Ky:stä, Timo Pekkarista, jonka 
ei katsota olevan riippumaton Kreaten merkittävästä osakkeenomistajasta Tirinom Oy:stä 
ja Jussi Ainetta, jonka ei katsota olevan riippumaton Kreaten merkittävästä 
osakkeenomistajasta Harjavalta Oy:stä. 

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen 
palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. 

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Turo Koilan, valitaan uudelleen Kreaten 
tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA 
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
898 000 osaketta, joka vastaisi noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ehdotuksen 
tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa 
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla 
annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita. 
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Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai 
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle 
itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa 
omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista. 

Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on 
painava taloudellinen syy. 

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat 
käyttämättömät osakeantivaltuutukset. 

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA JA NIIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Kreaten 
omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 
enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai 
pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreaten osakkeista. 
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla 
pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä 
markkinalla, jolla Kreaten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä 
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Kreaten hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien 
osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita 
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten 
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman 
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, 
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi 
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen 
osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat 
käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat 
valtuutukset.  



5 (7) 
 

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

B Varsinaisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat 
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-
yhtiokokous-2021/. Kreaten vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 6.4.2021 alkaen. 

Kopiot hallituksen ehdotuksista sekä muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä 
yhtiökokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 19.5.2021 alkaen.  

C Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville 

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei 
osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi osallistua 
kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien 
ohjeiden mukaisesti.  

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2021 rekisteröity 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty 
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja 
voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 12.4.2021 klo 16.00, kun määräaika äänestykseen 
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn 
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee 
ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 28.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä 
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus 
tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle tai yhtiölle 
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 
tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.4.2021 klo 16.00–
28.4.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

(a) yhtiön internet-sivujen kautta https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-
yhtiokokous-2021/ 

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Muut 
ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta. 

(b) sähköpostin kautta 
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Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan 
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland 
Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä 
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä 
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2021/. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 23.4.2021. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.4.2021 klo 10.00 mennessä. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen 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 ja ilmoittautumista varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 
mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 

Tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen 
yhtiökokoukseen. Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, on mahdollista 
osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee 
huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita 
koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ilman 
ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.  

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös 
osakkeenomistajan asiamiehen tulee äänestää ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla 
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa. 
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Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumis- ja 
äänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, mikäli niihin 
sisältyy edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

5. Muut ohjeet/tiedot 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. 
Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@kreate.fi 
viimeistään 9.4.2021. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen 
toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa 
yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 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.kreate.fi viimeistään 
10.4.2021. 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 21.4.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@kreate.fi. Tällaiset 
osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin 
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla 
https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2021/ viimeistään 26.4.2021. 
Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen 
osakeomistuksestaan. 

Kreate Group Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 6.4.2021 yhteensä 8 984 772 
osaketta ja ääntä. 

 

Tuusulassa 6.4.2021 

KREATE GROUP OYJ 

Hallitus 
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