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KUTSU BILOT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Bilot Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.9.2020 klo 10.00 
alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.  
 
Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenet-
telystä niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyh-
tiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi, 290/2020) nojalla ja päättänyt ryhtyä kyseisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiöko-
kous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden 
sidosryhmien terveys ja turvallisuus. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänes-
tämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua 
kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä ääni- tai kuvayhteyttä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tä-
män kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville. 
 
Yhtiön suurin osakkeenomistaja, BCore Oy, joka edustaa kokouskutsun päivänä yhteensä 51,77:ä prosenttia 
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut kannattavansa tähän kokouskutsuun 
sisältyviä päätösehdotuksia. 
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
Puheenjohtajana toimii asianajaja Merja Kivelä.   
 
Mikäli Merja Kivelällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus ni-
meää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila.   
 
Mikäli Teresa Kauppilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja 
ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katso-
mansa henkilön. 
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennak-
koon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen. 
 
6. Yritysjärjestelyn hyväksyminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta 
osakeannista ja omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta 
 
Yhtiö on 17.8.2020 tiedottanut allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiö hankkii SAP-ratkaisui-
hin keskittyvän asiantuntijayritys CastorIT Oy:n osakekannan (Yritysjärjestely). Kauppahinta maksetaan 
pääosin yhtiön osakkeilla ja Yritysjärjestely on ehdollinen yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle 
sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille. Yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiö saa osan kaup-
pahinnan maksamiseen käytettävistä omista osakkeistaan pantiksi myyjien Yritysjärjestelyyn liittyvien vastui-
den vakuudeksi. Yritysjärjestely toteutetaan arviolta 30.9.2020 edellyttäen, että kaikki Yritysjärjestelyn ehdot 
ovat täyttyneet. Tarkempia tietoja Yritysjärjestelystä on saatavilla yhtiön 17.8.2020 julkistamista tiedotteista. 
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Edellä todetun perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset: 
 
(a) Yritysjärjestelyn hyväksyminen 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Yritysjärjestelyn. 
 

(b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä 
tai useammassa erässä seuraavasti: 

 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 231 884 osaketta, mikä vastaa 
noin 33:a prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ennen tässä alakohdassa (b) tarkoitettua osakeantia. Val-
tuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti tapah-
tuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus päättää kaikista 
muista osakeannin ehdoista. 
 
Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.  
 
Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään 
osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

 
(c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta pantiksi ottamisesta 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta 
pantiksi ottamisesta seuraavasti:  
 
Valtuutuksen nojalla pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 369 565 osaketta, mikä 
vastaa noin 7,5:ä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista edellä alakohdassa (b) tarkoitetun osakeannin jäl-
keen. Pantiksi otettavista osakkeista ei makseta vastiketta. Pantiksi ottaminen tapahtuu osakkeenomista-
jien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu pantiksi ottaminen). Hallitus päättää kaikista 
muista osakkeiden pantiksi ottamisen ehdoista. 
 
Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.  
 
Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään 
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 

 
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Edellä kohdassa 6. tarkoitetun Yritysjärjestelyn yhteydessä on sovittu, että yhtiökokoukselle ehdotetaan yhtiön 
hallituksen kokoonpanon muuttamista.  
 
Edellä todetun perusteella hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä toimikaudelle, joka alkaa 
Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
8. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen 
 
Hallitus ehdottaa, että toinen CastorIT Oy:n perustajista, Mikko Wähäsilta, korvaa yhtiön hallituksessa Toni 
Haapakosken toimikaudella, joka alkaa edellä kohdassa 6. tarkoitetun Yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta ja 
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon jälkeen 
yhtiön hallitukseen kuuluvat näin ollen Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne ja Mikko 
Wähäsilta. 
 
Mikko Wähäsillan henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bi-
lot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen-yhtiokokous-2020/. Wähäsilta on antanut suostumuksensa 
tehtävään. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
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B. Yhtiökokousasiakirjat 
 
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Bi-
lot Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen-yhtioko-
kous-2020/. Myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat saatavilla mai-
nituilla internetsivuilla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internetsivuilla viimeistään 
1.10.2020 alkaen. 
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille  
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon 
sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.9.2020 rekisteröity Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtai-
selle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallis-
tua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. 
 
2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 
 
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.9.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotus-
ten toimittamiselle (ks. jäljempänä kohta 5.) on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomista-
jan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja 
äänestää ennakkoon viimeistään 14.9.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava 
perillä.  
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-
tunnus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Bilot Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luo-
vuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsitte-
lyn yhteydessä.  
 
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen 
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.9.2020–14.9.2020 klo 16.00 välisenä aikana seuraa-
villa tavoilla:  
 
(a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/ylimaarainen-yh-

tiokokous-2020/ 
 

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai y-tunnus. Sähköinen ennak-
koäänestäminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja tai hänen edustajansa tunnistautuu suomalai-
silla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

 
(b) Postitse tai sähköpostin kautta  
 

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai 
vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bilot Oyj, Ratames-
tarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslo-
make on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/yli-
maarainen-yhtiokokous-2020/ ennen ennakkoäänestyksen alkamista. 

 
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toi-
mittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiö-
kokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  
 
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös 
osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon edellä kohdassa 2. kuvatulla tavalla. 
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Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla 
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiöko-
koukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osak-
keilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osak-
keenomistajaa. 
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoit-
tautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. 
 
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden no-
jalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.9.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näi-
den osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 
14.9.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautu-
miseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muu-
tokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tar-
vittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautu-
mista yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä 
mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omis-
tajan puolesta. 
 
5. Muut ohjeet/tiedot 
 
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestyk-
seen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset 
on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen investors@bilot.fi viimeistään 31.8.2020 klo 16.00. Vasta-
ehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys 
omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomis-
tajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouk-
sessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänes-
tykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallin-
nointi/ylimaarainen-yhtiokokous-2020/ viimeistään 1.9.2020. 
 
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltä-
vistä asioista 4.9.2020 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen investors@bilot.fi. Tällaiset osakkeenomista-
jien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdo-
tukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/hallinnointi/yli-
maarainen-yhtiokokous-2020/ viimeistään 8.9.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyk-
senä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 
 
Bilot Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.8.2020 yhteensä 3 723 480 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa 
ääntä. Yhtiön hallussa on 35 800 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa. 
 
Helsingissä 27.8.2020  
 
BILOT OYJ 
 
HALLITUS 


