VALTAKIRJA
Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2020
Allekirjoittanut Citycon Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa asianajaja Anniina Järvisen Hannes Snellman
Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään puhe- ja
äänivaltaa kaikilla osakkeenomistajan osakkeilla Citycon Oyj:n 11.6.2020 pidettävässä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa.
Äänestysohjeet:
Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.
Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää ylimääräisen yhtiökokouksen
20.5.2020 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Niiltä osin kuin äänestysohjeissa on
esitetty vastustavia tai tyhjiä ääniä, asiamiehenne ei tule vaatia äänestystä, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja
voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella todeta, että
päätöksen tekemiseen tarvittava enemmistö puoltaa tiettyä ehdotusta.

Päätöskohta
6.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

7.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Puolesta

Vastaan

Pidättäydyn
äänestämisestä

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.com tai postitse
osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä
maanantaina 8.6.2020 klo 16.00.
Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys
valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai
oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).
Lisätietoa valtuutetusta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta
https://www.hannessnellman.com/people/all/anniina-jaervinen/.
Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä.

Paikka ja päiväys: _________________ _____ / _____2020

_____________________________
Allekirjoitus
_____________________________
Osakkeenomistajan nimenselvennys / Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi
_____________________________
Henkilötunnus / Y-tunnus
_____________________________
Puhelinnumero
Tietosuojaseloste
Citycon Oyj (”Citycon”) käsittelee rekisterinpitäjänä osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa henkilötietoja,
kun se ylläpitää osakasrekisteriä, järjestää yhtiökokouksia, maksaa osinkoa, toteuttaa oikeutettuja etujaan ja
viestii osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa kanssa. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä
Cityconissa annetaan Cityconin tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.
Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä Cityconiin. Tietosuojaseloste sisältää tietoa
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus
tietojen oikaisemiseen.
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy (”Hannes Snellman”) käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja
Hannes Snellmanin asianajajan toimiessa asiamiehenä osakkeenomistajalle ja äänestäessä tämän puolesta
Citycon Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Lisätietoja Hannes Snellmanin toteuttamasta henkilötietojen
käsittelystä on saatavilla Hannes Snellmanin tietosuojalausekkeessa yhtiön verkkosivuilla.

