
           

 

 

Kallelse till fusionerade Ahlstrom Abp:s aktieägarstämma 

 

Till följd av att Ahlstrom Abp (”Bolaget” eller ”Ahlstrom”) fusionerades med Ahlstrom-Munksjö 

Oyj (tidigare Munksjö Oyj, ”Ahlstrom-Munksjö”) den 1 april 2017, kallas aktieägarna i Bolaget 

till en aktieägarstämma som hålls den 6 juni 2017 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets Veranda 3 

sal, Mannerheimvägen 13e, Helsingfors (dörr M4 från Mannerheimvägen och dörr K4 från 

Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning 

av röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig på 

mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET). 

 

A. Ärenden som behandlas på stämman 

 

På stämman behandlas följande ärenden: 

 

1. Öppnande av stämman 

 

2. Konstituering av stämman 

 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 

 

4. Konstaterande av stämmans laglighet 

 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 

 

6. Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 samt för perioden 1 

januari – 31 mars 2017 (slutredovisning) och de därtill förknippade revisionsberättelserna 

 

7. Fastställande av bokslutet för år 2016 samt slutredovisningen för perioden 1 januari – 31 

mars 2017 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  

 

9. Avslutande av stämman 

 

B. Stämmohandlingar 

 

Denna stämmokallelse samt bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2016 samt för 

perioden 1 januari – 31 mars 2017 (slutredovisning) och de därtill förknippade 

revisionsberättelserna finns tillgängliga på Ahlstrom-Munksjös websidor www.ahlstrom-

munksjo.com/ahlstrom-stamma2017 senast från och med den 16 maj 2017. Ovannämnda 

http://www.ahlstrom-munksjo.com/ahlstrom-stamma2017
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handlingar kommer också att finnas tillgängliga på aktieägarstämman. Stämmoprotokollet 

kommer att finnas till påseende på ovannämnda websidor från och med den 20 juni 2017.  

 

C. Anvisningar för deltagarna i aktieägarstämman 

 

1. Rätt att delta och anmälan 

 

Rätt att delta i aktieägarstämman har Bolagets sista aktieägare, det vill säga aktieägare som i 

slutet av den sista handelsdagen den 31 mars 2017 var antecknade i Bolagets 

aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (det vill säga sådana aktieägare som var 

berättigade till fusionsvederlag). Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga 

finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning. 

 

Aktieägare som önskar delta i aktieägarstämman skall anmäla sig senast den 1 juni 2017 kl. 

16.00 (EET). Anmälan till stämman kan göras: 

 

 på Ahlstrom-Munksjös websidor www.ahlstrom-munksjo.com/ahlstrom-stamma2017 

 per e-post till yhtiokokous@ahlstrom.com 

 per brev till Ahlstrom-Munksjö Oyj, Osakkeenomistajien kokous, PL 329, 00101 Helsinki  

 per telefax till +358 (0)10 888 5813 

 per telefon under kontorstid till +358 (0)10 888 4726 

 

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, 

telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets 

personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom-Munksjö används 

endast för ändamål som hänför sig till aktieägarstämman och för behandlingen av därtill 

anknutna registreringar. 

 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier 

 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som den 31 mars 2017 (i slutet av sista handelsdagen) har 

rätt att antecknas i Bolagets aktieägarförteckning och som önskar att delta i aktieägarstämman 

kan i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisningar begära att bli tillfälligt antecknad i 

Bolagets aktieägarförteckning för att delta i aktieägarstämman senast den 1 juni 2017 kl. 

10.00 (EET). Ägare till förvaltarregistrerade aktier anses ha anmält sig till aktieägarstämman om 

han eller hon har blivit tillfälligt införd i aktieägarförteckningen i enlighet med ovanstående.  
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3.  Ombud och fullmakter 

 

Aktieägare får delta i aktieägarstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. 

 

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin 

rätt att företräda aktieägaren på aktieägarstämman. Om en aktieägare på aktieägarstämman 

företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika 

värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan till stämman uppges med vilka aktier 

varje ombud företräder aktieägaren. 

 

Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. En 

modell på en fullmakt finns tillgänglig på Bolagets ovannämnda websidor. 

 

4. Övriga anvisningar och information 

 

Aktieägare som är närvarande vid aktieägarstämman har frågerätt beträffande ärenden som 

behandlas vid stämman i enlighet med 5 kapitel 25 § i aktiebolagslagen. 

 

Vid tidpunkten för verkställandet av fusionen den 1 april 2017 uppgick det totala antalet aktier i 

Bolaget till 46 670 608 aktier, vilka berättigade till sammanlagt 46 670 608 röster. 

 

 

Helsingfors den 26 april 2017 

 

AHLSTROM ABP 

 

Styrelsen 

 

 


