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KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N, KONKURSSISSA, YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN   
 
Tiimari Oyj Abp:n, konkurssissa, osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
perjantaina 13.6.2014 klo 15.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 
6krs., 00130 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30. 
 
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 
 
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 
5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen.  
 
Ehdotetaan, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
 
”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
Yhtiön toiminimi on Svago Oyj Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.” 
 
Ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen kohta 3 ”Arvo-osuusjärjestelmä” poistetaan kokonaan. 
 
Ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
 
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen 
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
yhtiökokousta hallituksen päättämässä sanomalehdessä.  Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla 
tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.” 
 
6. Kokouksen päättäminen 
 
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva uusi ehdotettu yhtiöjärjestys sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä 
internetsivuilla www.tiimari.com ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa sekä yhtiökokouksessa.  
 
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ollut merkittynä osakasluetteloon tai hän on 
ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen.  
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 10.6.2014 klo 
16.00 mennessä.  
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
 
a) sähköpostitse osoitteeseen anne.lansimaki@castren.fi; 
b) puhelimitse numeroon 020 7765 432; tai 
d) kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Anne Länsimäki, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. 
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 
 
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja 
mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien 
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
 
Helsingissä 19. toukokuuta 2014 
 
Tiimari Oyj Abp, konkurssissa 


