
 

Notice to Annual General Meeting; Proposals of the Board of Directors 

STOCK EXCHANGE RELEASE, MARCH 4, 2021, 3.00 PM 

  

Notice to Annual General Meeting 

Notice is hereby given to the shareholders of QPR Software Plc that the Annual General Meeting will be held on Thursday March 25, 2021 
starting at 1:00 p.m. at the Company's headquarters Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland. Participation and exercise of shareholder 
rights in the Meeting is possible only by way of proxy representation, by submitting counterproposals and asking questions in advance in 
accordance with the instructions given in this notice and otherwise by the Company. 

The Board of Directors of the Company has resolved on extraordinary measures pursuant to the temporary legislation approved by the 
Finnish Parliament. In order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting will be held without shareholders’ 
presence at the Meeting venue. This is necessary in order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other 
stakeholders of the Company as well as to organize the Meeting in a predictable way allowing equal means for shareholders to participate 
while also ensuring compliance with the current restrictions set by the authorities. For these reasons, shareholders can participate in the 
Meeting only by using their rights by way of proxy representation, by submitting counterproposals and asking questions in advance. Further 
instructions can be found below in this notice in section C Instructions for the participants of the Annual General Meeting. 

The management of the Company and the Auditor will not attend the Meeting, there will be no addresses by the Board or management at 
the Meeting and no webcast will be provided. 

  

A. THE FOLLOWING MATTERS WILL BE ADDRESSED AT THE MEETING            

1. Opening of the Meeting 

2. Matters of order for the Meeting 

The Chair of the Meeting will be Kalle Kyläkallio, attorney-at-law. In case Kalle Kyläkallio would not be able to act as the Chair of the Meeting 
for a weighty reason, the Board of Directors will name another person it deems most suitable to act as the Chair. 

3. Election of a person to confirm the minutes and a person to verify the counting of votes 

The person to confirm the minutes and to verify the counting of votes will be Teemu Lehto. In case Teemu Lehto would not be able to act as 
the person to confirm the minutes and to verify the counting of votes for a weighty reason, the Board of Directors will name another person 
it deems most suitable to act in that role. 

4. Recording the legal convening of the Meeting and quorum 

5. Recording the attendance at the Meeting and adoption of the list of votes 

The shareholders who have the right to participate in the meeting pursuant to Chapter 5 Sections 6, 6a and 7 of the Finnish Limited Liability 
Companies Act will be recorded to have attended the meeting. The list of votes will be adopted according to the information provided by 
Euroclear Finland Oy. 

6. Presentation of the Annual Accounts, the review by the Board of Directors and the auditor’s report for the year 2020 

QPR Software´s annual report was published on March 4, 2021 and includes the Company’s Annual Accounts, the review by the Board of 
Directors and the auditor’s report. The document is available on the Company’s website www.qpr.com. 

7. Adoption of the Annual Accounts 

8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet 

The Board proposes to the Annual General Meeting that no dividend be paid based on the balance sheet to be adopted for the financial year 
ended on December 31, 2020. 

9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer 

10. Addressing the Remuneration Report 

The Remuneration Report is attached to this notice and is available on the Company’s website www.qpr.com. The resolution on the 
Remuneration Policy is advisory. 
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11. Resolution on the remuneration to the members of the Board of Directors and to the Auditor 

The major shareholders prepare annually a proposal to the Annual General Meeting for the composition of the Company’s Board of 
Directors as well as well for the annual emoluments of the Board members and auditors. The Chairman of the Board is responsible for 
contacting the major shareholders and inviting at least three largest shareholders annually to prepare the proposals. 

On the recommendation of the major shareholders of the Company, the Independent Proxy representative named by the Company, 
proposes to the Annual General Meeting that the monthly fee payable to the Board members elected at the same meeting for a term ending 
at the close of the next Annual General Meeting is: EUR 3,090 for the Chairman of the Board and EUR 1,545 for each Board member. The 
fee of the Auditor is proposed to be paid according to reasonable invoice. 

12. Resolution on the number of members and election of the Board of Directors 

It has been brought to the Company´s attention that shareholders who represent 54 % of the Company´s shares and votes will propose to 
the Annual General Meeting that the number of Board members be confirmed at four (4) and that Pertti Ervi,  Matti Heikkonen, Antti Koskela 
and Jukka Tapaninen  be elected as Board members. 

The Independent Proxy representative named by the Company proposes on the recommendation of the major shareholders that the 
number of Board members be four (4) and that Pertti Ervi,  Matti Heikkonen, Antti Koskela and Jukka Tapaninen be elected as Board 
members. Information about persons proposed to be elected as Board members is attached to this Notice. 

13. Election of the Auditor 

The Independent Proxy representative named by the Company proposes to the Annual General Meeting that audit firm KPMG Oy Ab be re-
elected as QPR Software´s auditor for the financial year 2021. KPMG Oy Ab has announced that Miika Karkulahti, Authorized Public 
Accountant, would act as principal auditor. 

14. Authorization of the Board of Directors to decide on conveyance of own shares 

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting would authorize the Board of Directors to decide on conveyance of the 
Company's own shares, a total of 457,009 shares (share issue). The Board of Directors proposes that the authorization includes the right 
to deviate from the shareholders' pre-emptive subscription right.  
The authorization can be used to develop the Company's capital structure, as part of the Company's incentive programs or for financial 
reasons especially substantial for the Company.  
The Board of Directors proposes that the authorization shall be in force until the next Annual General Meeting. 

B. DOCUMENTS 

The proposals of the Board of Directors are published in this stock exchange bulletin. 

The financial statements are available for review by the shareholders on the website of the Company www.qpr.com from  March 4, 2021. 
Copies of the proposals of the Board of Directors and of the financial statements shall be sent to a shareholder by request. 
  

C. INSTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS 

In order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, the Meeting will be organized so that only the proxy representatives are allowed to 
be present at the Meeting venue. This is necessary especially in order to ensure the health and safety of the Company's shareholders, 
employees and other stakeholders and compliance with the current restrictions set by the authorities. It is requested that shareholders 
would appoint the Independent Proxy representative nominated by the Company as their proxy representative and give him voting 
instructions. Shareholders can only participate through a proxy representative, by submitting counterproposals and asking questions in 
advance. 

Participation and Registration 

A shareholder of the Company that has been entered into the Company’s shareholders' register maintained by the Euroclear Finland Oy on 
March 15, 2021, has the right to participate in the Annual General Meeting as described in this notice. 

The shareholder willing to participate in the Annual General Meeting shall report the Company of the participation on March 15, 2021, at 4:00 
p.m. (Finnish time) at the latest, in writing to the address QPR Software Plc, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, by phone to the number 
+358 50 4361 658, or by email to the address ilmoittautumiset@qpr.com. 

The letter or message of participation shall be at the destination prior to the expiry of the registration period. The possible proxies are asked 
to be delivered in connection with the registration to the address set forth above. 

Proxy representative and powers of attorney 

A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise his/her rights at the Meeting only by way of proxy representation. 
Due to restrictions caused by the Covid-19 pandemic shareholders are requested to use independent proxy service arranged by the 
Company and authorize the Independent Proxy representative nominated by the Company, or a person designated by him to represent the 
shareholder and exercise on his/her behalf the right to vote in accordance with the voting instructions given by the shareholder. 

The Independent Proxy representative nominated by the Company is Heikki Uotila, attorney-at-law. His contact information is Susiluoto 
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Attorneys-at-Law Ltd, Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki, Finland, tel. + 358 400 429 786, email: heikki.uotila@susiluoto.com. 

A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the 
shareholder at the Annual General Meeting. Should a shareholder participate in the meeting by means of several proxy representatives 
representing the shareholder with shares in different book-entry accounts, the shares by which each proxy representative represents the 
shareholder shall be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting. 

Templates for a Power of Attorney as well as for instructions to vote are available on the website of the Company www.qpr.com latest on 
March 9, 2021, when submitting counterproposals to the Annual General Meeting has ended. Possible proxy documents are requested to 
be delivered by email to ilmoittautumiset@qpr.com or in originals to QPR Software Plc, Huopalahdentie 24, and 00350 Helsinki by March 
23, 2021. 

Delivery of a duly prepared and signed proxy document to the Company before the end of the registration period March 15, 2021 at 4.00 pm 
(EET) constitutes due registration for the Annual General Meeting. 

Holders of nominee registered shares 

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which 
he/she on the record date of the Annual General Meeting, i.e. on March 15,  2021, would be entitled to be registered in the shareholders’ 
register of the Company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the Annual General Meeting requires, in addition, that the 
shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the 
latest by March 22, 2021 by 10:00 a.m. (EET). With respect to nominee registered shares the temporary entry into the shareholders´ 
register is considered as registration for the Annual General Meeting. Any changes in share ownership after the date of record shall not 
have an impact on right to participate the Annual General Meeting nor on votes of the shareholder. 

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay all necessary instructions regarding the temporary registration in 
the shareholder's register of the Company, the issuing of proxy documents and registration for the Annual General Meeting from his/her 
custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee registered shares, who 
wants to participate in the Annual General Meeting, into the temporary shareholders’ register of the Company at the latest by March 
22, 2021 by 10:00 a.m. (EET), as mentioned above. 

Further information about the Annual General Meeting is available on the website of the Company www.qpr.com. 

Other instructions and information 

Shareholders who hold at least one hundredth of all the shares in the Company have a right to make a counterproposal on the agenda 
items, to be placed for a vote. Such counterproposals are required to be sent to the Company by email to ilmoittautumiset@qpr.com no 
later than by March 9, 2021 at 4:00 p.m (EET). In connection with making a counterproposal, shareholders are required to provide adequate 
evidence of shareholding. The counterproposal will be placed for a vote subject to the shareholder having the right to participate in the 
Annual General Meeting and that the shareholder holds at least one hundredth of all shares in the Company on the record date of the Annual 
General Meeting. Should the counterproposal not be placed for a vote at the meeting, advance votes in favor of the proposal will not be 
taken into account. The Company will on March 15, 2021, the latest, publish on its website www.qpr.com the counterproposals, if any, that 
may be voted on. 

A shareholder has the right to ask questions referred to in Chapter 5, Section 25 of the Finnish Limited Liability Companies Act with respect 
to the matters to be considered at the Meeting. Such questions must be sent by email to ilmoittautumiset@qpr.com no later than March 
15, 2021 at 4:00 p.m. (EET). Such questions from shareholders, the Company’s management’s answers to them, and any 
counterproposals that have not been placed for a vote are available on the Company’s website www.qpr.com on March 18, 2021. In 
connection with asking questions and making counterproposals, shareholders are required to provide adequate evidence of shareholding. 

ANNUAL REPORT 

QPR Software Plc's annual report 2020 was published on Thursday, March 4, 2021 and is available on the Company's internet pages at 
www.qpr.com. Copies of the annual report will also be available at the Company's headquarters Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Finland 
(tel. +358 45 325 8285 Tarja Viantie). 
  

OTHER INFORMATION 

On the date of this notice for the Annual General Meeting, the total number of shares and votes in QPR Software is 12,444,863. 

In Helsinki March 4, 2021 

QPR SOFTWARE PLC 
The Board of Directors 

Additional information: 

Vesa-Pekka Leskinen 
Chairman of the Board 
QPR Software Plc 
Tel. +358 40 500 9830 

DISTRIBUTION 
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Nasdaq Helsinki 
Main Media 
www.qpr.com 

Neither this stock exchange release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its 
territories or possessions. 
  

Attachments 

� QPR Remuneration Policy 
� QPR Remuneration Report 
� Board Candidates 2021-2022 
� Authorization on conveyance of own shares 

 

 

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen; hallituksen ehdotukset 

PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 15.00 

  

Kutsu QPR Software Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 kello 13.00 alkaen 
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain 
asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja muun ohjeistuksen mukaisesti. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-
pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa 
kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus 
voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoivalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien 
viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan 
vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun C-osasta 
Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville. 

Yhtiön johto ja tilintarkastaja eivät ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä 
videoyhteyttä. 

  

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajana toimii Kalle Kyläkallio. Mikäli Kalle Kyläkalliolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, 
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön. 

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana toimii Teemu Lehto. Mikäli Teemu Lehdolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia 
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskijana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi parhaaksi katsomansa toisen 
henkilön. 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat osallistuneet kokoukseen asiamiehen välityksellä 
ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6, 6 a ja 7 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n 
toimittamien tietojen perusteella. 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
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Yhtiön 4.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on 
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

10. Palkitsemisraportin käsittely 

Yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2020 on tämän kutsun liitteenä ja nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Päätös 
palkitsemisraportista on neuvoa-antava. 

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja tilitarkastajien palkkiot ja kulujen korvausperiaatteet 

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen 
hallituksen ja tilintarkastajien palkkioksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen 
puheenjohtaja, joka kutsuu valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa. 

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittavien 
hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan seuraavaa: puheenjohtajalle 3 090 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 545 euroa 
kuukaudessa. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta 

Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 54 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Ervi, Matti 
Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. 

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien suosituksesta, että hallituksen jäsenten lukumäärä 
on neljä (4) ja että hallituksen jäseniksi valitaan Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Jäseniksi ehdotettavien 
henkilöiden esittelyt ovat tämän kokouskutsun liitteenä. 

13. Tilintarkastajan valinta 

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 
2021. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, 
yhteensä 457 009 kappaletta, luovuttamisesta (osakeanti). Hallitus ehdottaa, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista 
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voitaisiin käyttää muun muassa 
Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta 
taloudellisesta syystä. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

B. ASIAKIRJAT                                  

Hallituksen ehdotukset julkistetaan tässä pörssitiedotteessa. 
 
Tilinpäätösasiakirjat ovat 4.3.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen 
ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. 
  

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että vain osakkeenomistajan asiamies voi 
saapua henkilökohtaisesti kokouspaikalle. Tämä on välttämätöntä erityisesti osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden 
sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamiseksi. 
Tämän vuoksi pyydetään, että osakkeenomistaja nimeäisi asiamiehekseen yhtiön nimeämän riippumattoman asiamiehen ja että antaisi 
hänelle äänestysohjeet. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon 15.3.2021. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15.3.2021 kello 16.00 
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kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 4361 658 tai sähköpostitse 
osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä 
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                      

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajia pyydetään 
Covid-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan yhtiön nimeämä 
riippumaton asiamies tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa 
osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. 

Yhtiön nimeämä riippumaton asiamies on asianajaja, varatuomari Heikki Uotila. Hänen yhteystietonsa ovat: Asianajotoimisto Susiluoto Oy, 
Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki, puhelimitse numeroon 0400 429 786 tai sähköpostitse osoitteeseen heikki.uotila@susiluoto.com. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat 
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 9.3.2021, kun määräaika äänestykseen 
otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat ja äänestysohjeet pyydetään toimittamaan 23.3.2021 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com tai alkuperäisinä osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 
00350 Helsinki. 

Asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan 15.3.2021 klo 16.00 päättymistä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                     

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi 
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että 
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
22.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen 
eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee 
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön 
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 22.3.2021 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan asiamiehen valtuuttamisesta ja 
äänestysohjeiden antamisesta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 

Lisätietoa yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. 

Muut ohjeet/tiedot 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus 
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla 
osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com viimeistään 9.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä 
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi sillä edellytyksellä, että 
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden 
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut 
äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi 
viimeistään 15.3.2021. 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävissä asioista 15.3.2021 klo 
16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin 
sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.qpr.fi viimeistään 18.3.2021. 
Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 

VUOSIKERTOMUS 

QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 on ilmestynyt torstaina 4.3.2021 ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa 
www.qpr.fi. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki 
(puh. 045 325 8285, Tarja Viantie). 
  

MUUT TIEDOT 

QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 12 444 863 osaketta ja ääntä. 

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2021 

mailto:ilmoittautumiset@qpr.com
mailto:heikki.uotila@susiluoto.com
https://www.qpr.com/fi
mailto:ilmoittautumiset@qpr.com
https://www.qpr.com/fi
mailto:ilmoittautumiset@qpr.com
https://www.qpr.com/fi
mailto:ilmoittautumiset@qpr.com
https://www.qpr.com/fi
https://www.qpr.com/fi


  

QPR SOFTWARE OYJ 
 
Hallitus 

Lisätietoja: 
 
Vesa-Pekka Leskinen 
Hallituksen puheenjohtaja 
QPR Software Oyj 
puh. 040 500 9830                                
  

JAKELU                                    

NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.qpr.fi 

Tätä pörssitiedotetta eikä sen minkäänlaista kopiota saa viedä, lähettää tai jakaa Amerikan Yhdysvaltoihin tai sen territorioille tai valta-
alueille. 

 
Liitteet 

� Palkitsemispolitiikka 

� Palkitsemisraportti 2020 

� Hallitusehdokkaat kaudelle 2021-2022 

� Ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden luovuttamiseen 

 

https://www.qpr.com/fi
https://www.qpr.com/hubfs/documents/QPR%20Palkitsemispolitiikka.pdf
https://www.qpr.com/hubfs/documents/QPR%20Palkitsemisraportti%202020.pdf
https://www.qpr.com/hubfs/documents/Hallitusehdokkaat%20kaudelle%202021-2022.pdf
https://www.qpr.com/hubfs/documents/Hallituksen%20ehdotus%20omien%20osakkeiden%20luovuttamiseksi.pdf

