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Herantis Pharma Oyj Yhtiötiedote  5.4.2022 klo 12:50 

Herantis Pharma Oyj julkaisi 29.3.2022 yhtiökokouskutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 

21.4.2022 klo 10.00. Kutsun kohdassa A "Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat" oli virhe kohdassa 15 

"Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista". Valtuutuksen enimmäismääräksi oli 

kohdassa merkitty virheellisesti enintään 4.831.000 osaketta, kun sen olisi pitänyt olla enintään 4.831.500 

osaketta. Virhe oli sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä yhtiökokouskutsussa. 

Alla kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsu, jossa kohta 15 on korjattu. 

Kutsu Herantis Pharma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen 

yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.4.2022, alkaen klo 10.00 Asianajotoimisto Krogerus 

Oy:n tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 9, 00130 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja 

heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan 

oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja 

kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C 

Ohjeita kokoukseen osallistujille. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan 

tulleen väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiö on 

päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta varsinainen yhtiökokous 

voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön 

henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. 

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Marko Vuori. Mikäli Marko Vuorella ei 

painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää 

puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Tom Fagernäs. Mikäli 

Tom Fagernäsillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan 

tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja 

ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka 

ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 
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luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan 

Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. 

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 23.3.2022 

julkaistu vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 

tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021–

31.12.2021, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille. 

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA 

PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2021 

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN 

KORVAUSPERUSTEET 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:  

• Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien 

puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat 

samat kuin viime vuonna. Hallitus ei kuitenkaan tule enää valitsemaan hallituksen 

varapuheenjohtajaa keskuudestaan, joten tehtävään aiemmin liittynyttä 24.000 

euron vuosipalkkiota ei tulla myöskään maksamaan. 

• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin 

jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio. 

• Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin 

jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio. 

• Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät 

matkakulut. 

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset 

jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips, Aki Prihti ja Hilde 

Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. 
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12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön 

hyväksymän laskun mukaan. 

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Panu 

Vänskän, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu 

tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. 

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN 

ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 

osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 200.000 optio-oikeutta ja osaketta, kuitenkin 

siten, että myönnettävien optio-oikeuksien määrä ei ylitä yhdessä 2021 yhtiökokouksen 

antaman valtuutuksen perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien määrän kanssa 

yhteensä 975.000 optio-oikeutta. 

Hallitus uskoo, että valtuutuksen nojalla perustettava optio-ohjelma lisäisi ja voimistaisi 

työntekijöiden omistautumista Yhtiön liiketoiminnalle ja parantaisi uskollisuutta Yhtiötä 

kohtaan ja että tällainen optio-ohjelma olisi eduksi niin osakkeenomistajille kuin Yhtiölle. 

Kelpoisuus 

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan Yhtiön palvelukseen. 

Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista 

koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyn, 

työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää 

harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, 

palkitsemisvaliokunnan tekemien suosituksien perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-

oikeuksia optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia 

osallistumaan optio-ohjelmaan. 

Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta 

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien 

lukumäärää koskien. Optio-oikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan 

perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja 

osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optio-oikeuksien ja 

osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 prosenttia Yhtiön 

osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien 

myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei 

kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin Yhtiön osakkeen merkintähinta 

Yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa 

osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät). 
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Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu 

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson 

aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista ansaitaan ja tulee käytettäväksi 

vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena 

myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä. 

Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos 

työntekijän työsuhde päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen 

jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi 

pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään irtisanomisilmoitusta 

seuraavan ensimmäisen merkintäajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on 

päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen 

edellä mainittua määräaikaa, raukeavat. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien optio-

oikeuksien antamisen ehdoista. 

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, 

kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN 

MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 

osakeannista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 

4.831.500 osaketta (mikä vastaa noin 40 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista 

ja ulkona olevista osakkeista Yhtiön tänään 29.3.2022 julkistaman suunnitellun suunnatun 

annin jälkeen, mikäli suunnattu anti toteutetaan, ja noin 44 prosenttia Yhtiön kaikista tällä 

hetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista). Osakkeita voidaan antaa 

yhdessä tai useammassa erässä. 

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa 

suhteessa kuin heillä osakeannin täsmäytyspäivänä on Yhtiön osakkeita. 

Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota 

toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on 

oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta 

maksettaisiin käteisellä. 

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, 

kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
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16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

B Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Herantis Pharma 

Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. 

Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 

2021 ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Vuosikertomuksesta lähetetään 

pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internet-sivulla viimeistään 

5.5.2022 alkaen. 

C Ohjeita kokoukseen osallistujille 

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, ettei 

osakkeenomistajien ole sallittua olla läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistaja ei voi 

osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain 

äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä alla 

olevien ohjeiden mukaisesti. 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.4.2022 rekisteröity 

Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka 

osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön 

osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 

oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä 

kysymyksiä alla olevien ohjeiden mukaisesti. jäljempänä kuvatulla tavalla. 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 4.4.2022 klo 16.00, kun määräaika 

äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön 

osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen 

äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 

viimeistään 12.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava 

perillä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan 

nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Euroclear 

Finland Oy:lle tai Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja 

siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää 

ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.4.2022 klo 

16.00 ja 12.4.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

(a) Yhtiön internet-sivujen kautta https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/   

https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/
https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/
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Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin 

numero. Muut ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön 

internet-sivuilta. 

(b) Sähköpostin kautta tai postitse 

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa 

https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset) saatavilla olevan 

ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen 

yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, 

Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. 

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön internet-sivuilla viimeistään 

4.4.2022 klo 16.00. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear 

Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen 

päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä 

mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 

https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä 

ennakkoon edellä esitetyllä tavalla. 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 arvo-osuustileillä 

olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden 

perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, 

Yhtiökokous / Herantis Pharma Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse 

osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja 

ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. 

Valtakirjan toimittaminen Yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan 

ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut 

ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. 

4. 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 7.4.2022. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla 

tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 

14.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan 

ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  

https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset
mailto:yhtiokokous@euroclear.eu
https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/
mailto:yhtiokokous@euroclear.eu
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä 

omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 

osakasluetteloon, valtakirjan antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 

omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun 

ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn 

osakkeen omistajan puolesta. 

5. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n 

arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä, tulee: 

• Olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon 

viimeistään 7.4.2022. 

• Pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Herantis Pharma 

Oyj:n osakasluetteloon. Kyseinen rekisteröintipyyntö tulee jättää kirjallisena 

Euroclear Sweden AB:lle viimeistään 8.4.2022 klo 12.00 Ruotsin aikaa. 

• Lisäksi ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland 

Oy:n pitämään Herantis Pharma Oyj:n osakasluetteloon, Euroclear Sweden AB:n 

arvopaperijärjestelmään hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee: 

o pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle 

nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja 

o varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen 

rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee 

tehdä viimeistään 7.4.2022 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä 

pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. 

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon 

lasketaan samalla ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Myös 

osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään 

omistajaluetteloon, voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan 

oikeuksiaan vain ennakkoäänestyksen kautta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön 

tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 

hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Ilmoittautumista 

yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei lasketa osallistumiseksi 

varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

6. 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 agm@herantis.com viimeistään 1.4.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen 

tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä 

selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä 

edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja 
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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 internet-

sivuilla https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 4.4.2022. 

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 

kokouksessa käsiteltävistä asioista 5.4.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen 

agm@herantis.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset 

niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä 

Yhtiön internet-sivuilla https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 

8.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että 

osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 7.4.2022 jälkeen tapahtuneet 

muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan 

äänimäärään. 

Herantis Pharma Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 11.103.568 osaketta 

ja ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan tämän kokouskutsun päivänä. 

Helsingissä 29.3.2022 

HERANTIS PHARMA OYJ 

Hallitus 

 

 

Yhteystiedot lisätietoja varten: 

 

Julie Silber/Gabriela Urquilla 

 

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19 

 

Email: ir@herantis.com 

 

--------------------------------- 

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi +358 9 25 380 225, Ruotsi 

+358 40 5161400 

 

https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/
https://herantis.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/
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Yrityksen verkkosivusto: https://www.herantis.com. 

 

Herantis Pharma Oyj 

 

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä 

innovatiivinen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-

proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa 

yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun 

käytön mahdollistuminen. 

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä 

Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. 
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