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Fingrid Oyj:s kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Fingrid Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls den 24 maj 2017
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

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 2016

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt om förverkligande av samhällsanvarsmål.

7  Styrelse ordförandens översikt till bolagets belöningspolitik

8  Framläggande av redovisningsberättelse

9  Fastställande av bokslutet

10  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 31.12.2016 betalar 37 536,09 euro i dividend per
aktie i A-serien och 16 038,49 euro per aktie i B-serien, totalt 97 999 992,05 euro.
Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 30 maj 2017.

11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12  Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägaren 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
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deltagande i styrelse och kommitté möten 600 euro per möte som mötesarvode till alla
ledamöter.

13  Beslut om antalet styrelseledamöter

Finska staten föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till fem
(5).

14  Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

Aktieägaren finska staten föreslår för bolagsstämman att för mandatperioden som upphör
vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2018 återvälja Juhani Järvi, Juha
Majanen och Anu Hämäläinen som styrelseledamöter. Finska staten föreslår vidare att
Juhani Järvi återväljas till 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 2018
återvälja Esko Torsti som styrelseledamot.

Delägarna som äger 1 231 st. (98,72 procent) av bolagets samtliga B-aktier föreslår för
bolagsstämman att för mandatperioden som upphör vid utgången av den ordinarie
bolagsstämman år 2018 återvälja Sanna Syri som styrelseledamot.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.

Personerna som föreslagits till styrelsen och en bedömning av deras oberoende har
presenterats på bolagets internetsidor www.fingrid.fi.

15  Beslut om revisorns arvode

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

16  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.

17  Avslutande av stämman
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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.
Bolagsstämmoprotokoll läggs upp på internetsidorna senast den 7 juni 2017.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Ombud och fullmakter

Aktieägare som är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning bes
vänligen anmäla sig senast den 17 maj 2017 till bolagets ordinarie bolagstämma.
Anmälan till bolagsstämman kan göras antingen med e-post sirpa.kulmala@fingrid.fi eller
skriftligt till Fingrid Oyj/Sirpa Kulmala, PB 530, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt
namnet och personbeteckning på ombud och eventuellt assistent.

Aktieägare och deras ombud eller assistenter 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 3 maj 2017, 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 3 maj 2017

Fingrid Oyj

Styrelsen


