Tilaa Euroclear Finlandin
yhtiökokouspalvelu
• Vankka, yli 20 vuoden kokemus
yhtiökokouspalveluiden toteutuksesta
• Palvelumme on vuosittain käytössä
yli sadassa yhtiökokouksessa
• Luomme yhtiösi tarpeita vastaavan
palvelukokonaisuuden
• Kysy palvelusta, vaikka yhtiösi ei
olisi arvo-osuusjärjestelmässä
Tarjoamme yhtiöille ja muille
yhteisöille yhtiökokouksen
valmistelua ja toteuttamista tukevia
palveluja.
Voit valita joko laajan Peruspalvelun
tai suppeamman Raporttipalvelun.
Palveluja käytetään helpon internetkäyttöliittymän avulla:
• Hallinnoit ilmoittautumisia
• Saat käyttöösi kattavat raportit
ilmoittautumisista
• Voit täydentää palvelukokonaisuutta sähköisillä ilmoittautumisja ennakkoäänestyspalveluilla

Räätälöidyt
yhtiökokouspalvelut
Palveluillamme rakennat onnistuneen yhtiökokouksen.
Yhtiökokouksella on merkittävä asema yhtiön vuosittaisessa
päätöksenteossa ja sijoittajasuhteiden hoitamisessa.
Laaja peruspalvelu
Euroclear Finland on yhtiösi
tukena ilmoittautumisen
alusta aina loppuraportointiin saakka.
Yhtiökokouspaikalla hoidamme
salikirjanpidon ja ääntenlaskennan.
Yhtiöllä on jatkuvasti käytössään
ajantasainen
tilanne kokouksessa paikalla
olevista osakkeenomistajista
sekä äänistä. Väliaikatiedot
äänestyksestä ovat yhtiön saatavilla
koko ääntenlaskennan ajan.
Äänestystulokseen on laskettu
valmiiksi osakeyhtiölain mukaiset
määräenemmistöt sekä huomioitu
mahdolliset äänileikkurit.

Extranet-tuoteperhe
• Omistajainfo
• Optioseuranta
• Osakeseuranta
• Sisäpiirirekisteri
• Yk-Extranet yhtiökokouksia varten
• Osingonmaksutietojen
ilmoittaminen
• Tuotonmaksuihin liittyvät
veroraportit

Suppeampi raporttipalvelu
Raporttipalvelussa tarjoamme
käyttöliittymän, jolla yhtiö itse
rekisteröi yhtiökokoukseen
ilmoittautuneet osakkeenomistajat.
Ilmoittautumisajan päätyttyä
tuotamme ääniliput sekä erikseen
sovittavat raportit yhtiölle.
Kokouspaikalla yhtiö hoitaa itse
kaikki tarvittavat toimenpiteet.
Toimitamme kokouksen jälkeen
yhtiölle luettelon osallistuneista
osakkeenomistajista.

Elektroniset
yhtiökokouspalvelut –
nykyaikainen vaihtoehto
osakkeenomistajille
Elektroniset yhtiökokouspalvelut
soveltuvat niille osakkeenomistajille,
joilla on suomalainen arvo-osuustili.
Ilmoittautumisten
automaattinen seuranta
Palvelumme vertaa automaattisesti
internetin kautta tulleet
ilmoittautumiset täsmäytyspäivän
osakasluetteloon ja lähettää
ilmoittautumisesta yhtiön
määrittelemän vahvistusviestin
osakkeenomistajalle. Yhtiöllä
on ajantasainen yhteys
ilmoittautumistietoihin oman
käyttöliittymänsä kautta.
Äänestäminen ja
äänestystilanteen seuranta
verkossa
Elektronisessa
ennakkoäänestyspalvelussa
osakkeenomistajat voivat osallistua
yhtiön päätöksentekoon internetissä
ajasta ja paikasta riippumatta.
Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa
yhtiökokouksen asialistan kohtiin,
muuttaa ennakkoon antamiaan
ääniä ennakkoäänestysajan
puitteissa sekä selata antamiaan
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ennakkoääniä vielä yhtiökokouksen
jälkeen. Osakkeenomistaja voi tilata
vahvistusviestin myös ennakkoon
antamistaan äänistä.
• Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli
yhtiökokouspaikalla järjestetään
äänestys.

avulla. Valtuutukseen sekä
ennakkoon äänestämiseen tarvitaan
lisäksi arvo-osuustilinumero.
Yhtiö voi seurata ajantasaista
ennakkoäänestystilannetta omasta
käyttöliittymästään.

• Ennakkoäänestystoiminnon kautta
osakkeenomistaja ei voi vaatia
täyden äänestyksen järjestämistä.
Osakkeenomistaja tunnistetaan
henkilötunnuksen tai y-tunnuksen

Peruspalvelu
Käyttöliittymä
ilmoittautumisten hallintaan
ja ennakkoäänestystilanteen
ajantasaiseen seurantaan

•

Käyttöliittymä ilmoittautumisten
hallintaan

•

Ääniliput ja raportit
ilmoittautumisen päätyttyä

•

Ääniliput ja raportit
ilmoittautumisen päätyttyä

•

Euroclearin laitteistot
yhtiökokouspaikalle

is.finland@euroclear.eu
www.euroclear.com

•

Euroclearin asiantuntijat
yhtiökokouspaikalle

•

Osallistujien kirjaaminen

•

Ääntenlaskenta
viivakooditekniikalla

•

Luettelot osallistujista pöytäkirjan
liitteeksi

•

Luettelot osallistujista pöytäkirjan
liitteeksi (sovittaessa)
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