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FÖRHANDSRÖSTNINGSBLANKETT 
 
 
 
Stora Enso Oyj:s ordinarie årsstämma 4.6.2020  
 
Genom denna blankett befullmäktigar jag/vi Euroclear Finland Oy (”Euroclear”) som erbjuder 
förhandsröstning vid Stora Enso Oyj:s ordinarie årsstämma 2020 att notera min/våra röster gällande 
aktierna jag/vi äger/företräder gällande vissa punkter på föredragningslistan för Stora Enso Oyj:s 
ordinarie årsstämma 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
Jag/vi förstår att förhandsröstning förutsätter att aktieägaren har minst ett giltigt värdeandelskonto. 
Förhansrösternas antal slås fast enligt aktieinnehavet på värdeandelskontot vid bolagsstämmans 
avstämningsdag (åtta vardagar före bolagsstämman).  
 
Jag/vi ger Euroclear tillåtelse att vid behov kontrollera aktieägarens värdeandelskontonummer i 
värdeandelssystemet för att anteckna förhandsrösterna.  
 

Aktieägarens namn                                                                                                                                                    

Personbeteckning,   

FO-nummer eller X-

nummer 

 
 

Telefonnummer 
 

 

Värdeandelskontonummer 
(ifall känt*) 

 
 

 
*Notera att det även är möjligt att förhandsrösta elektroniskt på adressen storaenso.com/agm ifall du känner 
till värdeandelskontonumret. 
 
 
Röstningsinstruktion:  
 
Jag/vi befullmäktigar Euroclear Finland Oy:n att anteckna mina/våra röster gällande aktierna jag/vi 
äger/företräder gällande samtliga nedan nämnda punkter på föredragningslistan för Stora Enso Oyj:s ordinarie 
årsstämma 2020 såsom nedan markerats med kryss (X).  
 
Ifall röstningsinstruktion inte är ifylld nedan eller ifall fler än en röstningsinstruktion är ifylld på samma 
punkt eller ifall annan text eller anteckning än kryss (X) använts för meddelande av röstningsinstruktion, 
antecknas ”Har inte röstat” när Euroclear antecknar rösterna. Ifall inte annat särskilt kommuniceras, anses 
aktieägaren ha röstat på lika sätt med alla de aktier han/hon äger. 
 
Jag/vi förstår att ifall jag/vi ger förhandsröster som representant för ett samfund (inkluderat dödsbo) bör 
samfundets lagliga representant eller personen som befullmäktigats lämna in nödvändig dokumentation för att 
bestyrka rätten att företräda samfundet (t.ex. handelsregisterutdrag eller styrelsebeslut). Vi ber 
dokumentationen som bilaga till denna förhandsröstningsblankett. Ifall dokumentation inte lämnas in under 
förhandsröstningstiden eller ifall den är bristfällig räknas samfundets aktier inte med i aktierna som 
representeras vid bolagsstämman. 

 

[Fortsätter på följande sida] 
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Ärenden som behandlas på Stora Enso Oyj:s ordinarie årsstämma 2020:  
 
 

 Styrelsens förslag till 
bolagsstämman 

Ja  Nej Jag avhåller mig 
från att rösta 

7. Fastställande av bokslutet ☐  ☐ ☐ 

8. Beslut om disposition av den 
vinst som balansräkningen 
utvisar och utbetalning av 
utdelning 

☐  ☐ ☐ 

9. Ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och 
verkställande direktören för 
räkenskapsperioden 1.1.-
31.12.2019 

☐  ☐ ☐ 

10. Framläggande av 
ersättningspolicy 

☐  ☐ ☐ 

11. Beslut om 
styrelseledamöters arvoden 

☐  ☐ ☐ 

12. Beslut om antalet 
styrelseledamöter 

☐  ☐ ☐ 

13. Val av ordförande, vice 
ordförande och övriga 
styrelseledamöter  

☐  ☐ ☐ 

14. Beslut om revisorns arvode ☐  ☐ ☐ 
15. Val av revisor ☐  ☐ ☐ 
16. Bemyndigande av styrelsen 

att fatta beslut om förvärv 
av egna aktier 

☐  ☐ ☐ 

17. Bemyndigande av styrelsen 
att fatta beslut om emission 
av aktier  

☐  ☐ ☐ 

 
 

 

 
Ort och datum 

 

 
Underskrift 

 

 
Namnförtydligande 

 

 
 
Återlämnas ifylld och underskriven per e-post till adressen yhtiokokous@euroclear.eu eller per post till 

adressen Euroclear Finland Oy, Bolagsstämma / Stora Enso Oyj, PB 1110, 00101 Helsingfors. Försändelsen bör 

vara framme senast 28.5.2020. 
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