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KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Faron Pharmaceuticals Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
(”Yhtiökokous”), joka pidetään 23.4.2021 kello 14.00 (Suomen aikaa) alkaen Inderes Oy:n toimitiloissa 
osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja 
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja 
esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. 
Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. 

Yhtiön hallitus (”Hallitus”) on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän, 
3.10.2020 voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 
Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on 
tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi sekä Yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on 
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten 
noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja 
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia 
ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet löytyvät tämän kokouskutsun osasta C (Ohjeita 
kokoukseen osallistujille). 

Yhtiökokousta voi seurata Yhtiön verkkosivuilla. Kokousta näin seuraavien henkilöiden ei katsota osallistuvan 
Yhtiökokoukseen. Vastaavasti osakkeenomistajilla ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta kokouksen 
aikana. Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää kaikkia COVID-19-pandemian 
torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. 

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja, Hallituksen jäsenet, muu Yhtiön 
johto ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen. 

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Riikka Rannikko. Mikäli Riikka Rannikolla ei painavasta syystä 
johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, Hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa 
henkilön. 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Pessi Honkasalo. Mikäli 
Pessi Honkasalolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja 
ääntenlaskun valvojana, Hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi 
katsomansa henkilön. 
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4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet 
ennakkoon ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo 
vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) ja Innovatics Oy:n (”Innovatics”) toimittamien tietojen 
perusteella. 

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, Hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen 

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön vuoden 
2020 tilinpäätös, Hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka Yhtiö on julkaissut 25.3.2021 
ja jotka ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.faron.com/fi/yhtiokokous, katsotaan 
esitetyiksi Yhtiökokoukselle. 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa ja että Yhtiön tilikauden tappio, määrältään 
16 946 216,84 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen Hallituksen jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät 
muuttumattomina ja että Hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa, minkä lisäksi 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 11 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan vuosittainen palkkio 9 000 euroa ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen 
palkkio 6 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 6 000 euroa, 
palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 5 000 euroa ja nimitysvaliokunnan jäsenille 
maksetaan vuosittainen palkkio 3 000 euroa. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: 

• Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per Hallituksen kokous, jossa 
Hallituksen jäsen on ollut fyysisesti paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen 
kotipaikka; ja 

• kokouksista, joihin Hallituksen jäsen on osallistunut muttei ollut fyysisesti paikalla tai jotka on 
järjestetty samalla mantereella kuin jäsenen kotipaikka, ei makseta kokouspalkkiota. 

Tämän lisäksi ehdotetaan korvattavaksi Hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset 
ja asianmukaisesti raportoidut kulut. 

Hallitus ehdottaa lisäksi palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Yhtiön toimitusjohtajalle tai 
Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita Hallituksen jäsenyyden 
perusteella. 

https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
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11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank 
Armstrong, Gregory Brown, John Poulos, Leopoldo Zambeletti, Markku Jalkanen ja Matti Manner 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Hallitus ehdottaa 
nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Anne Whitaker valitaan Hallituksen uudeksi jäseneksi 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Bachelor of Science Anne Whitaker (syntynyt 1967), Yhdysvaltain kansalainen, toimii tällä hetkellä kolmen 
pörssiyhtiön hallituksen jäsenenä (UDG Healthcare Plc, Caladrius Biosciences Inc. ja Mallinckrodt Plc) sekä 
hallituksen jäsenenä yksityisessä yhtiössä Aerami Therapeutics Inc. Hän on aiemmin toiminut 
toimitusjohtajana muun muassa yhtiöissä Aerami Therapeutics Inc., KNOW Bio LCC, Novoclem 
Therapeutics Inc. ja Synta Pharmaceuticals Inc. sekä Bausch Health Companyssä tittelillä Executive Vice 
President, Company Group Chairman ja Sanofissa tittelillä President of North America. 

Anne Whitaker on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Kaikki ehdotetut Hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut Hallituksen jäsenet 
ovat saattaneet Yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he aikovat valita Hallituksen puheenjohtajaksi 
Frank Armstrongin ja Hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Mannerin. 

Uudelleen valittaviksi ehdolla olevien Hallituksen jäsenten kuvaukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.faron.com/faron/leadership/board-directors. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun 
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Yhtiön tilintarkastajana jatkaa 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (”PwC”). 

PwC on ilmoittanut Yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 

15. Optio-ohjelman 2015 ehtojen muuttamisesta päättäminen 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin 
muutettu 16.5.2017 ja 18.5.2020 pidettyjen varsinaisten yhtiökokousten päätöksillä (”Optio-ohjelma 2015”). 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan on tällä hetkellä määrä päättyä 30.9.2021. Hallitus 
ehdottaa, että Yhtiökokous päättäisi muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksilla 
merkittävien osakkeiden merkintäaikaa pidennettäisiin kahdella (2) vuodella eli 30.9.2023 asti. Selvyydeksi 
todetaan, että ehdotus koskee kaikkia Optio-ohjelman 2015 mukaisia optio-oikeuksia (A-optiot, B-optiot, C-
optiot sekä D-optiot). Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten 
tehostaa olennaisella tavalla Yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä. 

Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä. 

https://www.faron.com/faron/leadership/board-directors
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16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 13 (koskien yhtiön oman pääoman vähenemistä) poistetaan, sillä 
Yhtiöön sovellettavat säännöt perustuvat suoraan osakeyhtiölakiin. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi Hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä 
osakeanneista tai optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien 
antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kymmenen miljoonaa (10 000 000) osaketta (mukaan lukien optioiden 
tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia Yhtiön 
olemassa olevista osakkeista ja äänistä. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois Hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden erityisten 
oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutusta esitetään 
käytettäväksi Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten rahoituksen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen 
tai investointien toteuttamiseen tai muihin Hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden 
tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poikkeamiseen on painava taloudellinen syy. 

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa tämän yhtiökokouskutsun kohtaan A.15 
liittyvää valtuutusta. 

18. Kokouksen päättäminen 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 

Hallituksen päätösehdotukset Yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.faron.com/fi/yhtiokokous. Vuoden 2020 tilinpäätös, Hallituksen toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 25.3.2021. Jäljennökset 
näistä asiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä. Yhtiökokouksen 
pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 7.5.2021 lukien. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat ja 
näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua 
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia 
ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä esitetyllä tavalla. Myös asiamiesten tulee 
äänestää ennakkoon jäljempänä esitetyllä tavalla. 

1. Osallistumisoikeus 

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
13.4.2021 merkittynä Euroclearin pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on 

https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
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merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. 
Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta C.4 (Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
(mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijat)) kaikkien osallistumista ja ennakkoäänestystä 
koskevien ohjeiden osalta.  

Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä 
esittämällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvattujen ohjeiden mukaisesti. 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 1.4.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa), kun 
vastaehdotusten esittämisen määräaika on umpeutunut. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, 
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 
viimeistään 19.4.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja äänten 
on oltava perillä. 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat merkittynä hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua 
ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.4.2021 klo 12.00 
(Suomen aikaa) ja 19.4.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

a) Yhtiön verkkosivujen kautta 

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus ja 
vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisen äänestyksen ehdot 
ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous. 

b) Postitse tai sähköpostin kautta 

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestykseen liittyvät ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa https://www.faron.com/fi/yhtiokokous viimeistään 1.4.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa). 
Osakkeenomistaja voi toimittaa edellä mainituilla verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen 
tai vastaavat tiedot Innovaticsille postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Faron Pharmaceuticals 
Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostin kautta osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos 
osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostin kautta edellä 
mainittuihin osoitteisiin, tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut 
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot on annettu. Lisätietoja on saatavilla myös sähköpostin kautta osoitteesta 
general.meeting@faron.com. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot, kuten 
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus sekä sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Osakkeenomistajien ja 
asiamiesten Yhtiölle ja Innovaticsille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen 
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. 
COVID-19-pandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään 
osakkeenomistajan oikeuksia Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja 
Anniina Järvinen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan näitä 

https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
mailto:agm@innovatics.fi
mailto:general.meeting@faron.com
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Yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen 
valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia 
valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä on saatavilla seuraavalla 
verkkosivulla: www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/. 

Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun 
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten 
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat 
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä 
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Valtakirja- ja äänestysohjemallit ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous viimeistään 1.4.2021. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava 
ensisijaisesti sähköpostin kautta osoitteeseen general.meeting@faron.com tai alkuperäisinä kappaleina 
osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. 

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan 
päättymistä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaadittavat tiedot 
ilmenevät valtakirjasta. Lisäksi asiamiesten tulee myös äänestää ennakkoon tässä kokouskutsussa kuvatulla 
tavalla. 

Lisätietoa on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.faron.com/fi/yhtiokokous. 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten 
haltijat) 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla (mukaan lukien depositary interest -talletustodistusten haltijoilla) 
on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla 
merkittynä Euroclearin pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2021. 
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla 
merkittynä Euroclearin pitämään tilapäiseen osakasluetteloon 20.4.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee huomioida, että 
omaisuudenhoitajat voivat asettaa määräaikoja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien 
rekisteröitymiselle ja ennakkoon äänestämiselle. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan 
mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. 

Lisätietoja hallintarekisteröidyn osakkeen omistajista on saatavilla Yhtiön edellä mainituilla verkkosivuilla. 

5. Muut ohjeet ja tiedot 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset 
vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostin kautta osoitteeseen general.meeting@faron.com 
viimeistään 30.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä.  

http://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
mailto:general.meeting@faron.com
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
mailto:general.meeting@faron.com
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Osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. 
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneellä 
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa Yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta 
käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö 
julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous viimeistään 1.4.2021. 

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 
Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Nämä kysymykset voi toimittaa sähköpostin kautta osoitteeseen 
general.meeting@faron.com tai postitse osoitteeseen Faron Pharmaceuticals Oy, Virve Nurmi, 
Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku viimeistään 9.4.2021, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.  

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin ja muut kuin äänestykseen otettavat 
vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.faron.com/fi/yhtiokokous 
viimeistään 14.4.2021. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajien tulee esittää riittävä selvitys 
osakeomistuksesta. 

Yhtiökokousta voi seurata Yhtiön verkkosivuilla. Kokousta näin seuraavien henkilöiden ei katsota osallistuvan 
Yhtiökokoukseen. Vastaavasti osakkeenomistajilla ei ole muun muassa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaista 
kyselyoikeutta tai äänestysoikeutta kokouksen aikana. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten 
tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole 
mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan seuratessaan kokousta webcast-lähetyksen kautta, vaan äänet tulee antaa 
ennakkoon. 

Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen 
osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.  

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 25.3.2021 yhteensä 50 417 874 osaketta ja ääntä.  

Turku, 25.3.2021 

FARON PHARMACEUTICALS OY 

Hallitus 

https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
mailto:general.meeting@faron.com
https://www.faron.com/fi/yhtiokokous
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