GSSTÄMMO
OKALLEL
LSE
BOLAG
Aktieäga
arna i Elisa Abp kallass till ordinarrie bolagssttämma som
m hålls torsdagen den 31.3.2016 kl.
14.00 i H
Helsingfors Mässcentru
um, Kongre
ess entrance
e, Mässplatsen 1, Helsingfors. Mottagandet
M
av
personerr som har anmält sig tilll stämman,, utdelning av
a röstsedla
ar och kaffe
eserveringe
en som föreg
går
mötet bö
örjar kl. 12.0
00.
den som be
ehandlas på
p bolagssttämman
A. Ärend
ande av stä
ämman
1. Öppna
v stämman
2. Konsttituering av
v protokolljjusterare och
o övervak
kare av rös
sträkningen
n
3. Val av
a stämmans laglighe
et
4. Konsttaterande av
a närvaro vid stämm
man och fas
stställande av röstlän
ngden
5. Konsttaterande av
a bokslut, verksamhe
etsberättelse och rev
visionsberä
ättelse
6. Framläggande av
015
för år 20
Verkställande direkttörens överssikt
v bokslutet
7. Faststtällande av
osition av den
d vinst so
om balansräkningen utvisar och dividend
dutdelning
8. Beslut om dispo
n föreslår för
f bolagssstämman attt vinsten för
f räkenskkapsperiod 2015 tilläggs till influtna
Styrelsen
vinstmed
del och attt det på basis av balansräkkningen pe
er 31.12.20
015, som fastställts av
bolagsstä
ämman, ska
all utdelas 1,40 euro per
p aktie i dividend.
d
Div
videnden betalas till aktieägare som
på divid
dendutbeta
alningens avstämning
gsdag 4.4
4.2016 är anteckna
ad som aktieägare i
aktieägarrförteckning
gen som för bolaget upprätthålls av Eurocle
ear Finland Ab. Enligt förslaget sk
kall
dividende
en betalas den
d 12.4.20
016.
arsfrihet fö
ör styrelsele
edamöter och
o verkstä
ällande dirrektören
9. Beslut om ansva
elseledamö
öternas arv
voden och ersättning
g för reseko
ostnader
10. Beslut om styre
arnas nomin
neringskommitté föres
slår att styrrelsens arvo
oden förblir oförändra
ade. Förslaget
Aktieäga
innehålle
er inte de
en tidsbun
ndna överllåtelsebegrä
änsningen, men kommittén fö
örutsätter att
styrelsele
edamöter in
nnehar äga
ande av bolaget. Nomiineringskom
mmitténs förslag för bo
olagsstämm
man
är enligt fföljande:
Åt styrelseordföran
nden skall betalas 9.000 euro i månade
en, styrelse
ens viceord
dförande och
o
emedlemma
ar 5.000 eurro i
revisionsskommitténss ordförande 6.000 euro i månaden och övriiga styrelse
månaden
n i arvode. Ytterligare
Y
f
föreslås
det att ett mö
ötesarvode på
p 500 euro
o erläggs fö
ör deltagarn
na i
styrelsen
ns och dess
s kommittée
ers möten. Enligt försla
aget utbetalas det mån
natliga arvo
odet i slutet av
kvartalet, med avd
drag av skkatteinnehållningen occh arvodet skall anvä
ändas till att
a på börs
sen
r
der
införskafffa bolagets aktier den sista handlingsdagen i kvartalet. Enligt förslaget skall resekostnad
ersättas i enlighet med
m de verkliga utgifterrna.
alet styrelse
eledamöter
11. Beslut om anta
arnas nomin
neringskommitté föresllår för bolagsstämman
n att antale
et medlemm
mar i styrelssen
Aktieäga
fastställss till sju (7).

12. Val a
av styrelselledamöter
Aktieäga
arnas nom
mineringsko
ommitté föreslår
f
fö
ör bolagssstämman omval av följan
nde
styrelsem
medlemmar Raimo Lin
nd, Petteri Koponen, Leena
L
Niem
mistö, Seija
a Turunen, Jaakko Uo
otila
och Mika
a Vehviläine
en. Nominerringskommiittén föreslå
år vidare att Clarisse Be
erggårdh vä
äljs som en ny
ledamot till styrelsen
n.
medlemmarrnas manda
atperiod upp
phör då ordinarie bolag
gsstämman 2017 avslu
utas.
Styrelsem
Personup
ppgifterna för
f alla föresslagna styre
elsemedlem
mmar finns till påseend
de på bolagets webbsid
dor
www.elissa.fi/bolagss
stamma.
sorns arvo
ode och ers
sättning förr resekostn
nader
13. Beslut om revis
ns revision
nskommitté föreslår för bolag
gsstämman att arvod
de och ersättning
e
för
Styrelsen
resekostn
nader till revisorn betalas enligt bo
olagets acccepterade fa
aktura.
alet revisorrer
14. Beslut om anta
ns revisionsskommitté fö
öreslår för bolagsstäm
b
man att anttalet revisorrer fastställss till en (1).
Styrelsen
av revisor
15. Val a
Styrelsen
ns
revisio
onskommittté
föreslå
år
för
bolagsstäm
mman
attt
KPMG
G
Oy
Ab,
A
revisionsssammanslu
utning, omvväljs till bola
agets reviso
or för räken
nskapsperio
oden 2016. KPMG Oy Ab
har medd
delat, att CG
GR Esa Kaiiliala skulle fungera som huvudansvarig revis
sor.
e av styrels
sen att beslluta om förrvärv av eg
gna aktier
16. Bemyndigande
n föreslår attt bolagsstä
ämman bem
myndigar styyrelsen att besluta
b
om förvärv elle
er mottagandet
Styrelsen
av pant a
av högst 5.0
000.000 eg
gna aktier med
m medel i bolagets frria egna ka
apital. Förvä
ärvet kan skke i
en eller flera om
mgångar. Aktiernas
A
anskaffnings
a
spris är högst det högsta priiset som vid
kten betala
as i hande
eln på de
e reglerade
e marknad
derna. I sa
amband med
m
anskaffningstidpunk
gandet av förvärvet
f
avv egna akttier kan för kapitalmarrknaden se
edvanliga derivatkontra
akt,
förverklig
avtal om aktielån elller andra avtal
a
ingås inom ramen
n för lag occh övriga be
estämmelse
er. Fullmaktten
ut om förvärv av egna aktier i nå
ågot annat förhållande
f
föreslås berättiga sttyrelsen attt fatta beslu
än
nnehav (rikta
at förvärv).
aktieägarrnas aktiein
Aktierna kan förvärvvas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrange
emang som hänför sig till
samhet, för förbättring av bolagets kapitalstru
uktur, som en del av förverkligan
f
bolagets affärsverks
det
ets kompen
nsationssystem eller i övrigt
ö
för vid
dare överlåttelse eller fö
ör makulerin
ng.
av bolage
eslås innefa
atta styrelsens rätt attt besluta övver alla andra omstän
ndigheter som
Bemyndigandet före
s till aktie
eförvärvet. Bemyndiga
andet föreslås vara i kraft till och med de
en 30.6.2017.
hänför sig
Bemyndigandet före
eslås häva det bemyn
ndigandet om förvärv av
a egna akktier som bo
olagsstämm
man
elsen den 26
6.3.2015.
gav styre
myndigande
e av styre
elsen att besluta
b
om
m aktieemiission sam
mt om and
dra särskilda
17. Bem
rättighetter som berättigar till aktier
Styrelsen
n föreslår att
a bolagsstä
ämman bem
myndigar sttyrelsen att besluta om
m emission av nya aktier,
avyttring av aktier som bolag
get inneharr och/eller emission av
a i aktiebo
olagslagen 10 kap. 1 §
ättigheter so
om berättigar att få akttier.
avsedda särskilda rä
d av bemyyndigandet kan styrels
sen med ettt eller flera
a beslut em
mittera högst 15.000.0
000
Med stöd
aktier. De
et ovan näm
mnda maxim
miantalet aktier inklude
erar aktieem
mission och
h aktier som
m emitteras på
grund avv särskilda rättigheterr. Det förslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka
c
9 % av
samtliga aktier i bola
aget.

Aktieemissionen kan ske mot vederlag elller vara ve
ederlagsfri och
o kan äve
en vara rikttad till bolaget
emyndigand
det berättigar att geno
omföra en riktad
r
emisssion. Bemyndigandet kan
k
använd
das
självt. Be
för förverrkligande av företagskköp eller övriga arrangemang som
m hör samm
man med uttvecklingen av
bolagets affärsverkssamhet, fina
ansiering avv investering
gar, utvecklling av bola
agets kapitalstruktur eller i
utar om.
annat syffte som styrrelsen beslu
eslås innehå
ålla rätt för styrelsen att
a besluta om
o alla övriga villkor fö
ör emitteran
nde
Bemyndigandet före
gandet före
eslås vara i kraft till och med de
en 30.6.2018 och föreslås häva det
av aktierr. Bemyndig
motsvara
ande bemyn
ndigandet som
s
bolagss
stämman ga
av styrelsen
n den 2.4.20
014.
elsens förs
slag om änd
dring av 2 § av bolagsordningen
18. Styre
Styrelsen
n föreslår fö
ör bolagsstä
ämman ändring av bola
agsordninge
ens 2 § ”Ve
erksamhetso
område” på så
sätt att tiillhandahållandet av betaltjänsterr tilläggs till bolagets verksamhets
v
sområde. Enligt
E
förslaget
skulle verksamhetso
områdets tillägg lyda ”D
Därutöver kan
k bolaget tillhandahå
ålla betaltjän
nster”.
dningens 2 § ”Verksam
mhetsområd
de” lyda i sin
n helhet enligt följande
e:
Enligt förrslaget skulle bolagsord
mhetsområd
de är att idka allmän te
eleverksamh
het och att erbju
uda
”Bolagetss verksam
telekomm
munikations
s- och ICT--tjänster i hemlandet
h
och utland
det. Bolage
et kan erbju
uda till desssa
funktione
er anknytande apparate
er och kan idka annan
n affärsverkssamhet som
m anknyter till eller stöd
der
dessa funktioner. Bolaget
B
kan också idka
a konsulteriings-, forskknings-, och
h granskningsverksamhet
elekommunikation och
h ICT. Däru
utöver kan bolaget tillhandahålla
a betaltjänstter.
som ankknyter till te
Bolaget utövar sin verksamhe
et, direkt själv samt genom
g
sina
a dotterbola
ag och sam
mföretag. I sin
b
bolaget beho
ovet av två
åspråkighet.. Bolaget kan
k
äga fa
astigheter och
o
affärsverrksamhet, beaktar
värdepap
pper och utöva
u
värde
epappersverrksamhet, samt
s
place
erings- och finansieringsverksamhet
som stöd
der bolagets
s verksamhet.”
19. Avslutande av stämman
gsstämmoh
handlingarr
B. Bolag
Förslagen av styrels
sen, dess re
evisionskom
mmitté och aktieägarna
as nomineriingskommittté som hän
nför
slistan ovan
n, och denna
a stämmokallelse, är tillgängliga på
p Elisa Ab
bp:s webbsid
dor
sig till förredragnings
på adresssen www.e
elisa.fi/bolag
gsstamma. Elisa
E
Abp:s årsberättellse, som inn
nehåller bollagets boksslut,
verksamh
hetsberätte
else och revvisionsberä
ättelse är tilllgängliga på
p ovan nä
ämnda web
bbsidor senast
torsdage
en den 10.3
3.2016 (på finska
f
och på engelskka). Besluts
sförslagen och
o bokslutshandlingarrna
är också
å tillgängliga vid bolagsstämman
n. Bolagssttämmoproto
okollet finnss till påsee
ende på ov
van
nämnda webbsidor senast från och med 14.4.2016.
sningar förr deltagarna
a i bolagss
stämman
C. Anvis
ägare som är anteckn
nad i bolagets aktieäg
garförteckn
ning
1. Aktieä
Rätt att d
delta i bola
agsstämman
n har aktieä
ägare som torsdagen den 17.3.2
2016 har an
ntecknats som
aktieägarre i bolage
ets aktieäga
arförteckning som upp
prätthålls avv Euroclearr Finland Ab.
A Aktieäga
are
vars aktie
er är registrrerade på ett
e personligt värdeande
elskonto i Finland
F
är antecknad so
om aktieäga
are
i bolagetss aktieägarfförteckning.
Aktieäga
are som vill delta i bollagsstämma
an skall förranmäla sig
g så att anm
mälan är frramme senast
onsdagen den 23.3..2016 kl. 18
8.00. Anmälan till bolag
gsstämman kan göras:
netsidor ww
ww.elisa.fi/b
bolagsstamm
ma;
a) på bolagets Intern
@yhteyspa
alvelut.elisa..fi;
b) per e-post elisa.yyhtiokokous@
mret 0800 0 6242 från måndag till fredag kl. 8.00–18.00
8
0;
c) per telefon på num
2
eller
d) per faxx på numret 010 262 2727;
e) skriftlig
gt till Elisa Abp,
A
Yhtiökokousilmoitttautumiset,, PB 138, 33
3101 Tamm
merfors.

I samban
nd med anm
mälan skall anges
a
aktie
eägarens na
amn, person
nbeteckning
g, adress, te
elefonnumm
mer
samt na
amnet på ett eventu
uellt biträde eller om
mbud och ombudets
s personbe
eteckning. De
personup
ppgifter som
m aktieägarn
na överlåter till Elisa Abp
A användss endast förr ändamål ssom hänför sig
till bolag
gsstämman
n och för behandlin
ngen av därtill
d
ankn
nutna regiistreringar. Aktieägaren,
hans/hen
nnes repressentant elle
er ombud bör
b vid beho
ov på möte
esplatsen kunna bevissa sin identtitet
och/eller behörighett.
e till förvaltarregistrerrade aktier
2. Ägare
Ägare tilll förvaltarre
egistrerade aktier har rätt
r
att delta
a i bolagss
stämman med de aktie
er på basis av
vilka den
nna skulle ha rätt att på bolagssstämmans avstämningsdag 17.3
3.2016 vara
a anteckna
ad i
aktieägarrförteckning
gen som up
pprätthålls av
a Euroclea
ar Finland Ab.
A Deltagan
nde förutsä
ätter ytterliga
are
att aktieä
ägaren på basis
b
av de
essa aktier senast 24..3.2016 kl. 10.00 har tillfälligt
t
anttecknats i den
d
aktieägarrförteckning
g som upp
prätthålls av
a Euroclear Finland Ab. För de förvalttarregistrera
ade
aktiernass del utgör detta
d
också en anmäla
an till bolagssstämman.
Ägare tilll förvaltarre
egistrerade aktier upp
pmanas attt i god tid begära av sin egend
domsförvalta
are
nödvändiga anvisniingar vad beträffar aktieägarenss tillfälliga införande i aktieägarf
rförteckningen,
de av fullmakter samt anmälan till bolagsstä
ämman. Eg
gendomsförrvaltarens kontoförvalta
k
are
utfärdand
skall om
mbesörja attt ägare till förvaltarre
egistrerade aktier som
m vill delta i bolagsstä
ämman infförs
tillfälligt i bolagets aktieägarförtteckning senast vid ova
annämnda tidpunkt.
t
ud och fullm
makter
3. Ombu
Aktieäga
are får delta
a i bolagssttämman och där utöva
a sina rättig
gheter geno
om ombud. Aktieägare
ens
ombud skall
s
visa up
pp en daterrad fullmaktt eller på annat
a
tillförlitligt sätt inttyga sin rättt att företrä
äda
aktieägarren. Om en
e aktieäga
are företräd
ds av flera
a ombud på bolagsstämman, vilka företräd
der
aktieägarren med akktier som förvaras på olika
o
värdea
andelskonto
on, ska det i samband med anmälan
uppges m
med vilka ak
ktier varje ombud
o
företträder aktieä
ägaren.
er bör skickkas till bola
aget per e-p
post (t.ex. som
s
en pdff-fil), per telefax eller per
p
Eventuella fullmakte
ovannämnda
a adress innan anmäln
ningstidens utgång.
brev till o
on
4. Övrig informatio
Aktieäga
are som ärr närvarand
de vid bolagsstämma
an har fråg
gerätt vad beträffar ärenden som
behandla
as vid bolag
gsstämman i enlighet med
m 5 kap. 25
2 § i aktieb
bolagslagen
n.
unkten för denna stämm
mokallelse den 28.1.20
016 uppgårr det totala antalet aktier och röste
er i
Vid tidpu
Elisa Abp
p till 167.33
35.073.
ors den 28 januari
j
2016
6
Helsingfo
ELISA ABP
n
Styrelsen

