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Fingrid Oyj:s kallelse till bolagsstämma 

Aktieägarna i Fingrid Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls den 6 april 2016 klockan 11 på 
bolagets huvudkontor på Bleckslagarvägen 21, Helsingfors. På bolagsstämman behandlas de ärenden 
som enligt lagen och bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

1. Öppnande av stämman 

2. Konstituering av stämman 

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 

4. Konstaterande av stämmans laglighet 

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2015 

Verkställande direktörens översikt 

7. Fastställande av bokslutet 

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att man enligt den fastställda balansräkningen för 
räkenskapsperioden som utgick den 31.12.2015 betalar 33 686,24 euro i dividend per aktie i A-serien 
och 16 038,49 euro per aktie i B-serien, totalt 90 000 003,75 euro. Styrelsen föreslår att dividenden 
utbetalas den 11 april 2016. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 

Finska staten föreslår för bolagsstämman att arvoden betalas ut till styrelseledamöterna enligt följande: 
2 400 euro till styrelseordföranden, 1 300 euro till vice ordföranden och 1 000 euro i månaden till övriga 
ledamöter. Dessutom betalas för deltagande i styrelse och kommitté möten 600 euro per möte som 
mötesarvode till alla ledamöter. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter 

Finska staten föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till fem (5). 
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12. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande 

Finska staten föreslår för bolagsstämman att för mandatperioden som upphör vid utgången av den 
ordinarie bolagsstämman år 2017 återvälja Juhani Järvi och Juha Majanen som styrelseledamöter och 
välja Anu Hämäläinen som ny ledamot. Finska staten föreslår vidare att Juhani Järvi utses till ny 
styrelseordförande och Juha Majanen återväljas till vice ordförande. 

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen föreslår för bolagsstämman att för mandatperioden 
som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2017 återvälja Esko Torsti som 
styrelseledamot. 

Delägarna som äger bolagets samtliga B-aktier föreslår för bolagsstämman att för mandatperioden som 
upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2017 återvälja Sanna Syri som 
styrelseledamot. 

Styrelseordförande Helena Walldén har meddelat bolaget att hon inte är tillgänglig för omval. 

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget. 

Personerna som föreslagits till styrelsen och en bedömning av deras oberoende har presenterats på 
bolagets internetsidor. Information om de styrelseledamöter som föreslagits för omval och den 
föreslagna nya styrelseledamoten presenteras på bolagets internetsidor. Information om personen som 
föreslagits till ny styrelseledamot finns även i slutet av denna kallelse. 

13. Beslut om revisorns arvode 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt skälig faktura. 

14. Val av revisor 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy 
fortsätter som revisor. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att CGR Jouko Malinen fortsätter som 
huvudansvarig revisor om bolaget väljs som revisor. 

Styrelsen föreslår att revisorn ombeds inkludera ett utlåtande om ansvarsfriheten i revisionsberättelsen. 

15. Avslutande av stämman 

B. Bolagsstämmohandlingar 

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan och denna kallelse finns tillgängliga på 
Fingrid Oyj:s internetsida www.fingrid.fi. Fingrid Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse finns även på internetsidan. Förslagen och andra ovannämnda dokument finns även 
tillgängliga på bolagsstämman och kopior av dokumenten och denna kallelse skickas på begäran till 
aktieägarna. Ett sammandrag av bolagsstämmans huvudsakliga beslut läggs upp på internetsidorna 
senast den 20 april 2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 

1. Ombud och fullmakter 

http://www.fingrid.fi/sv/foretaget/forvaltning/styrelse/sammansattning/Sidor/default.aspx
http://www.fingrid.fi/sv/foretaget/forvaltning/styrelse/sammansattning/ledamote/Sidor/default.aspx
http://www.fingrid.fi/sv/foretaget/forvaltning/styrelse/sammansattning/ledamote/Sidor/default.aspx
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Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägare som vill 
delta i bolagsstämman genom ombud eller med assistent ombeds meddela ombudets eller assistentens 
personuppgifter och skicka eventuella fullmakter till Bleckslagarvägen 21, 00101 Helsingfors senast den 
1 april 2016. 

Aktieägare och deras assistenter eller ombud ska kunna påvisa sin identitet och/eller representationsrätt. 

Personuppgifterna som aktieägarna uppger till Fingrid Oyj används endast för denna bolagsstämma och 
tillhörande nödvändiga registreringar. 

2. Övriga anvisningar och information 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid 
bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 

Fingrid har vid tidpunkten för denna kallelse, den 16 mars 2016, totalt 2 078 aktier i A-serien och 1 247 
aktier i B-serien som skiljer sig på det sätt som anges i bolagsordningen i fråga om de rättigheter de 
medför. 

Helsingfors den 16 mars 2016 

Fingrid Oyj 

Styrelsen 

 

Information om personen som föreslagits till styrelsen 

Anu Hämäläinen, ekon. mag. 
Född 1965, finsk medborgare 
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare 
 
Huvudsyssla: Finansdirektör, Wärtsilä Oyj Abp 
 
Nuvarande förtroendeuppdrag: Glaston Oyj Abp, styrelseledamot 2012- 
 
Tidigare arbetserfarenhet:  

 Wärtsilä Oyj Abp, ekonomidirektör 2010–2015, direktör 2008–2010  

 SRV Yhtiöt, ekonomidirektör 2006–2008 

 Quorum Ab, förvaltningsdirektör och partner 2005–2006 

 Conventum Pankkiiriliike Oy, verkställande direktör 2004–2005 

 Conventum Oy, förvaltningsdirektör 2001–2004 

 Opstock Oy, förvaltningsdirektör och partner 1999–2001 

 Metra Oyj Abp, controller 1998–1999, olika uppdrag gällande redovisning och rapportering 
1991–1995 

 Metra Finance Oy (Treasury), förvaltningsdirektör 1995–1998 
 
 
Mer information: Marina Louhija, direktör för juridiska ärenden, tfn +358 40 519 06 27 


