
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 5. päivänä lokakuuta 2012 
kello 10.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Kokoukseen 
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloite-
taan klo 9.30. 

A.  YLIMääRäISESSä YHTIÖKOKOUKSESSA KäSITELTäväT ASIAT

1.  Kokouksen avaaminen
2.  Kokouksen järjestäytyminen
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.  Hallituksen ehdotus varojen jakamisesta vapaan oman pääoman 

rahastosta 
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 
päättäisi 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen pe-
rusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena vapaaseen 
omaan pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman 
palautuksen määrä on 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mu-
kaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka mak-
sun täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajak-
si Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 
 ehdottaa, että palautus maksetaan 25.10.2012. 

7.  Kokouksen päättäminen

B.  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen 
ehdotus, tämä kokouskutsu, Nurminen Logistics Oyj:n vuosikertomus, 
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkas-
tuskertomuksen ja muut osakeyhtiölain edellyttämät osakkeenomistajien 
nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n 
internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Hallituksen 
ehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiöko-
kouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä 
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.10.2012.

C.  OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
25.9.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henki-
lökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osa-
kasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osal-
listua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.10.2012 klo 10.00. 
Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a)  sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com 
b)  puhelimitse numeroon 010 545 2599 (arkisin klo 9.00–16.00)
c)  faksilla numeroon 010 545 2000
d)  kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous,  

Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, hen-
kilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asia-
miehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics 
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen 
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokous-
paikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus-
oikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiö-
kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi 
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.9.2012. Osallistuminen edellyttää 
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti 
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
2.10.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden 
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä 
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokouk-
seen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekis-
teröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiöko-
koukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuk-
siaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen 
on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edusta-
maan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökoko-
ukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomista-
jaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osak-
keenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoit-
tautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiö-
kokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouk-
sessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa 
käsiteltävistä asioista. 

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.9.2012 yhteensä 
12.904.728 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13.9.2012

NURMINEN LOGISTICS OYJ
Hallitus 


