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KUTSU SULAUTUNEEN BILOT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUKSEEN 

Bilot Oyj (Bilot) sulautui Vincit Oyj:hin (Vincit) 1.7.2022. Tästä syystä Bilotin osakkeenomistajat kutsutaan 
osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään maanantaina 26.9.2022 klo 09.00 alkaen Asianajotoimisto 
Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, päättämään sulautuneen yhtiön 
lopputilityksen vahvistamisesta.  
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen 
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 
6. Lopputilityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 
7. Lopputilityksen vahvistaminen 
 
8. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen  
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
B. Kokousasiakirjat 
 
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki osakkeenomistajien kokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, 
sekä muut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Vinci-
tin internetsivuilla osoitteessa www.investors.vincit.com/fi/bilot_osakaskokous_2022 viimeistään 5.9.2022. 
Asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saa-
tavilla myös osakkeenomistajien kokouksessa. 
 
Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 
10.10.2022 alkaen. 
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 
 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 
 
Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka oli Bilotin osakkeiden viimei-
sen kaupankäyntipäivän, eli 30.6.2022, päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osa-
kasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-
osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  
 
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, 
tulee ilmoittautua viimeistään 21.9.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
 
(a) Sähköpostitse osoitteeseen anni.ahola@castren.fi; tai 
(b) Kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Anni Ahola, PL 233, 00131 Helsinki. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, pu-
helinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomista-
jien ilmoittautumisen yhteydessä Bilotille tai Castrén & Snellmanille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 
osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
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Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyy-
tensä ja/tai edustamisoikeutensa. 
 
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Bilotin osakasluetteloon 
30.6.2022, eli Bilotin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, 
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi Bilotin osakasluette-
loon viimeistään 21.9.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä kat-
sotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen.  
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tar-
vittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautu-
mista osakkeenomistajien kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekis-
teröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen vä-
lityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla 
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu 
osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopa-
peritileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu 
edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan ko-
koukseen kokouspaikalla. 
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen anni.ahola@castren.fi tai kirjeitse 
osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Anni Ahola, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittau-
tumisajan päättymistä. 
 
4. Muut ohjeet/tiedot 
 
Bilot Oyj:llä oli sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.7.2022 yhteensä 5 840 355 osaketta, jotka edustivat 
yhtä montaa ääntä. Yhtiön hallussa oli 38 500 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta osakkeenomista-
jien kokouksessa. 
 
Helsingissä 31.8.2022 
 
BILOT OYJ 
 
HALLITUS 


