
VALTAKIRJA 

 

 

Valtuutan Kuntarahoitus Oyj:n johtaja Mari Tysterin tai hänen määräämänsä edustamaan 
_______________________ ja äänestämään kaikilla sen omistamilla osakkeilla äänestysohjeiden mukaisesti 
Kuntarahoitus Oyj:n (Y-tunnus: 1701683-4) varsinaisessa yhtiökokouksessa 28. maaliskuuta 2023.  
 
Paikka ja päiväys: ________________________________________________  
 
 
Allekirjoitus/allekirjoitukset: _______________________________________  
 
 
Kunnan tai kaupungin / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi1:  
 
_______________________________________________________________  
 
 
Y-tunnus: ______________________________________________________ 
 
 
Puhelinnumero: ___________________________________________  
 
Valtakirjan on viimeistään 23. maaliskuuta 2023 klo 16.00 oltava toimitettuna yhtiölle sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@kuntarahoitus.fi, postitse osoitteeseen Kuntarahoitus Oyj, yhtiökokous, PL 744, 
00101 Helsinki taikka yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi/yhtiokokous olevan 
ilmoittautumislomakkeen liitteenä.  
 
 
  

 
1 Pyydämme huomioimaan, että valtakirjan antaja on toimivaltainen valtuuttamaan Kuntarahoitus Oyj:n 
johtaja Mari Tysterin tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Emme voi 
hyväksyä esimerkiksi valtakirjaa, jonka antaja on itse valtuutettu toimivaltaisen henkilön toimesta 
edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa, jos alkuperäinen valtuutus ei sisällä oikeutta 
valtuutuksen siirtoon toiselle henkilölle.    

mailto:yhtiokokous@kuntarahoitus.fi
http://www.kuntarahoitus.fi/yhtiokokous


ÄÄNESTYSOHJEET 

 

 
Osakkeenomistajan nimi: _________________________________________ 
 
Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. 
 
Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 
kutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta. 
 
Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta 
vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava 
kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. 
 
   

Päätöskohta  Puolesta  Vastaan  Tyhjä  
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen    
8. Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä 
ja osingonjaosta päättämisestä 

   

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, 
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle 

   

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta 
päättäminen 

   

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen    
12. Hallituksen jäsenten valitseminen    
13. Tilintarkastajan valitseminen    
15. Hallituksen ehdotus osinkopolitiikaksi     
16. Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen  

A) Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja sen 
edellyttämät yhtiöjärjestysmuutokset  

   

B) Muut yhtiöjärjestysmuutokset     
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