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Kutsu Reka Industrial Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 
 
Reka Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
torstaina 15.12.2022 klo 14.00 alkaen Hyvinkään Villatehtaalla, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää. 
 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30. 
 
 
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaaminen 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 

6. Yrityskaupan hyväksyminen 
 
Yhtiö on 10.11.2022 tiedottanut allekirjoittaneensa Nexans -konsernin kanssa sopimuksen 
kokonaan omistamansa tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n osakkeiden myynnistä. Yrityskaupan 
toteutuminen on ehdollinen Reka Industrial Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen sekä 
viranomaisten hyväksynnälle. 
 
Hallituksen yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness 
opinion -lausunnon mukaan osakkeista saatava vastike on myyjän  kannalta taloudellisessa 
mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view). 
 
Hallitus ja osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat 
ylimääräiselle yhtiökokoukselle yrityskaupan hyväksymistä, jolloin yrityskaupan odotetaan 
toteutuvan ylimääräisen yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksynnän jälkeen. Tavoitteena on 
saattaa yrityskauppa päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  
 
Reka Oy, joka edustaa yhteensä 65,36 prosenttia Reka Industrialin äänistä, on 
peruuttamattomasti sitoutunut äänestämään yrityskaupan puolesta. 

 
7. Vapaan pääoman jakaminen 

 
Hallitus ehdottaa, ehdollisena edellä mainitun yrityskaupan toteutuessa, että 
osakkeenomistajille jaetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta 0,20 euroa osakkeelta 
yrityskaupan toteutumisen jälkeen. 
 
Hallitus ehdottaa edelleen, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön vapaan oman pääoman 
jaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivä on kuukauden 
sisällä edellä mainitun yrityskaupan toteutumisesta. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 



 

Reka Industrial Oyj | PL 12, 05801 Hyvinkää | info@reka.fi | www.rekaindustrial.fi | Y-tunnus 0693494–7 

 
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat 
osakkeenomistajien nähtävillä Reka Industrial Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi. 
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.12.2022 lukien. 
 
 
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 2.12.2022 merkittynä 
yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Reka Industrial Oyj:n 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle 
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 
viimeistään 12.12.2022 klo 12.00 mennessä. 
 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
 
a) sähköpostitse osoitteeseen info@reka.fi, 
b) puhelimitse numeroon 020 7200 395 tai 
c) kirjeitse osoitteeseen Reka Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää. 
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-

tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja 

asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 

rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden 
nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.12.2022. Osallistuminen edellyttää 
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 12.12.2022 klo 10.00 
mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin 
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta 
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 
 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan 
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun 
ajankohtaan mennessä. 
 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla 
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on 
kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä 
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kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, 
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon osoitteeseen Reka Industrial Oyj, 
Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 
 
 

4. Muut ohjeet/tiedot 
 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
Reka Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 10.11.2022 yhteensä 139 600 A-osaketta ja 5 
880 760 B-osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen B-
sarjan osake yhden äänen. 
 

Yhtiön hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 10.11.2022 omia osakkeita yhteensä 47 504 B-sarjan 
osaketta,  jotka edustavat yhteensä 47 504 ääntä. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella 
ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.  
 
 
Hyvinkäällä 10. marraskuuta 2022 
 
Reka Industrial Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007 
 
www.rekaindustrial.fi 

Reka Industrial edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Reka Industrialin B-sarjan 

osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 
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