FÖRHANDSRÖSTNINGSBLANKETT
Stora Enso Oyj:s årsstämma 19.03.2021
Genom denna blankett befullmäktigar jag/vi Euroclear Finland Oy (”Euroclear”) som erbjuder
förhandsröstning vid Stora Enso Oyj:s (”Bolaget” eller ”Stora Enso”) årsstämma 2021 att notera
min/våra röster gällande aktierna jag/vi äger/företräder gällande vissa punkter på föredragningslistan
för Stora Enso Oyj:s årsstämma 2021.
Jag/vi förstår att förhandsröstning genom denna blankett förutsätter att aktieägaren har minst ett giltigt
värdeandelskonto. Förhansrösternas antal slås fast enligt aktieinnehavet på värdeandelskontot vid
årsstämmans avstämningsdag (åtta vardagar före årsstämman).
På basis av personuppgifterna som angetts i blanketten kommer aktieägaren att identifieras gentemot
informationen i värdeandelssystemet. Aktieägandet på avstämningsdagen kommer även att fastställas.
Behandling av personuppgifterna är nödvändigt för att kunna allokera aktieägarens röster till den
korrekta aktien som innehas av aktieägaren och för att säkerställa ett korrekt resultat för årsstämman.
Endast Euroclear har tillgång till personuppgifterna och personuppgifterna sparas i Euroclears databas i
Finland för bolagsstämmor och är tillgängligt endast för Bolaget. Uppgifterna används inte för andra
ändamål eller i samband med andra bolagsstämmor. Informationen raderas så snart den inte längre
behövs för årsstämman.

Aktieägarens namn*
Födelsedatum*,
FO-nummer* eller X-nummer*
Adress*
Postnummer och postanstalt*
Land*
Telefonnummer
E-postadress
Värdeandelskontonummer*
* Obligatorisk information. Vänligen observera att endast datum krävs för födelsedatum, inte det
fullständiga personnumret.
Röstningsinstruktioner:
Jag/vi befullmäktigar Euroclear Finland Oy att anteckna mina/våra röster gällande aktierna jag/vi
äger/företräder gällande samtliga nedan nämnda punkter på föredragningslistan för Stora Enso Oyj:s
årsstämma 2021 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. Detta tolkas som aktieägarens meddelande att
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aktieägarens aktier inte skall beaktas som aktier representerade vid årsstämman gällande denna punkt.
Aktierna som aktieägaren representerar ingår inte i de aktier som representeras vid stämman gällande
denna punkt och aktieägarens röster räknas inte heller som givna.
I punkterna 8-8A kan man dock både rösta för förslaget beträffande dividenden och kräva minoritetsdividend.
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 att
dokumentationen bifogas 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 årsstämman.
Det rekommenderas att innehavaren av ett finländskt värdeandelskonto endast förhandsröstar elektroniskt på
adressen www.storaenso.com/arsstamma, i vilket fall denna blankett inte behövs. Ifall innehavaren av ett
finländsk värdeandelskonto har röstat både elektroniskt och genom denna blankett antecknar Euroclear på
värdeandelskontot röstningsinstruktionen som givits vid senare tidpunkt.
Punkter på agendan för Stora Enso Oyj:s årsstämma 2021:
Punkterna 7-17 behandlar Stora Enso Oyj:s styrelses eller aktieägarnas nomineringsråds förslag till årsstämman
i enlighet med kallelsen till årsstämman samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören i punkt 9.
“Jag avhåller mig från att rösta” innebär att en blank röst ges. Då räknas aktierna med bland aktierna som
representeras vid behandlingen av punkten vilket har betydelse bl.a. för beslut som kräver kvalificerad
majoritet (t.ex. punkterna 16 och 17). Vid beslut som kräver kvalificerad majoritet beaktas samtliga aktier som
representeras vid årsstämman och avhållande från att rösta har samma inverkan som en ”Jag motsätter
mig/Nej” -röst. Därmed inverkar avhållandet från att rösta på röstningens resultat. Aktieägaren bör notera
detta framför allt i det fall att syftet inte är att rösta emot förslaget.
Punkt 8A på agendan är en valfri punkt där aktieägare har rätt att kräva minoritetsdividend i enlighet med 13
kap. 7 § i finska aktiebolagslagen i stället för dividenden som föreslagits av styrelsen. Minoritetsdividenden bör
utbetalas, ifall kravet understöds av aktieägare som representerar minst en tiondel av samtliga aktier. Beloppet
på minoritetsdividenden är 252 854 682,58 euro eller ca. 0,32 euro per aktie, vilket motsvarar hälften av
räkenskapsperiodens vinst för moderbolaget.
Styrelsens och
aktieägarnas
nomineringsråds
förslag till
årsstämman
7.
8.

8A.
9.

Fastställande av
bokslutet
Beslut om disposition
av den vinst som
balansräkningen
utvisar och
utbetalning av
utdelning
Minoritetsdividend
Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelseledamöter
och verkställande

Jag
understöder/Ja

Jag
motsätter
mig/Nej

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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Jag
avhåller
mig från
att rösta

Krav på
minoritetsdividend

☐

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

direktören för
räkenskapsperioden
1.1.2020 –
31.12.2020
Framläggande och
godkännande av
ersättningsrapport
Beslut om
styrelseledamöternas
arvoden
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande,
vice ordförande och
övriga
styrelseledamöter
Beslut om revisorns
arvode
Val av revisor
Bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om förvärv av
Bolagets egna aktier
Bemyndigande för
styrelsen att besluta
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 Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors. Försändelsen bör
vara framme senast 15.03.2021 kl. 16:00 (finsk tid) .
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