
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU 2022 

Verge Motorcycles Oy.n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yh8ökokoukseen, joka pidetään 
maanantaina 20.6.2022 klo. 11 alkaen Seinäjoella, Kalevankatu 35, 60100. Seinäjokisali. 
Kokoukseen tulee ilmoiFautua. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja äänilueMelon vahvistaminen 

6. YhPön koPpaikan muutos 

7. Valtuutus erityisoikeuksia varten 

8. Valtuutus opPoita varten 

9. Tilinpäätöksen 31.12.2021 ja Plintarkastuskertomuksen esiMäminen 

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

11. Vahvistetun taseen mukaisen tappion aiheuMamista toimenpiteistä pääMäminen 

12. Tilintarkastajan valitseminen 

13. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

14. Hallituksen jäsenten palkkioista pääMäminen 

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä pääMäminen 

16. Hallituksen jäsenten valitseminen 

17. Kokouksen pääMäminen 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 

Verge Motorcycles Oy:n 8linpäätös sekä 8lintarkastuskertomus ovat nähtävillä yrityksen 
pääkonForilla sekä pyydeFäessä toimitetaan osakkeenomistajille. Edellä mainitut asiakirjat ovat 
myös saatavilla yh8ökokouksessa. Yh8ökokouksen pöytäkirjasta lähetetään pyydeFäessä 
jäljennökset osakkeenomistajille.  



Tiedustelut: samuli.hast@vergemotorcycles.com 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 

 
1. IlmoiMautuminen kokoukseen 

Osakkeenomistajalla, joka on 8.6.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yh8ön 
osakaslueFeloon, on oikeus osallistua yh8ökokoukseen. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yh8ökokoukseen, tulee ilmoiFautua kokoukseen 
viimeistään 13.6.2022 klo. 16. Yh8ökokoukseen voi ilmoiFautua: 

Sähköpos8tse: samuli.hast@vergemotorcycles.com 

IlmoiFautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja 
yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 
Osakkeenomistajien Verge Motorcycles Oy.lle luovuFamia henkilö8etoja käytetään vain 
yh8ökokoukseen liiFyvän käsiFelyn yhteydessä.   
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarviFaessa pystyä 
osoiFamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoiFautuminen: ilmoiFautumiset tulee toimiFaa 
Euroclear Finlandille 15.6.2022 klo.10:00 mennessä.      
 
2. Asiamiehen käyMäminen  

Osakkeenomistaja saa osallistua yh8ökokoukseen ja käyFää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esiteFävä päiväFy valtakirja ilmoiFautumisen 
yhteydessä. Valtakirjapohja on kokouskutsun liiFeenä. 

Seinäjoella 1.6.2022 

 



VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN 

kun valtuu)ajana toimii henkilö 

Valtuutan alla mainitun henkilön edustamaan itseäni ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttani Verge 
Motorcycles Oy.n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.6.2022.  

   
 

Valtuutetun nimi ja henkilötunnus 

   
 

Paikka ja aika 
 

 

Osakkeenomistajan allekirjoitus 

   
 

Nimenselvennys ja henkilötunnus 

 

Puhelinnumero 

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN 

kun valtuu)ajana toimii yritys 

Valtuutamme alla mainitun henkilön edustamaan yhtiötämme ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttamme 
Verge Motorcycles Oy.n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.6.2022.  

 

Valtuutetun nimi ja henkilötunnus 

   
 

Paikka ja aika 
 

 

Osakkeenomistaja, y-tunnus 

 

Nimenkirjoitusoikeudellisten allekirjoitukset 

 

Puhelinnumero 


