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KUTSU GF MONEY OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

GF Money Oy:n (y-tunnus: 2382033-5) A- sarjan osakkeenomistajat kutsutaan 

yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.10.2022, klo 14 alkaen 

paikassa Scandic Simonkenttä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki (Freda - 

kokoustila). 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

6 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN  

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 

§:ään lisätään seuraavat lausekkeet: 

"Jos osakeyhtiölain säännökset estävät yhtiötä lunastamasta yhtiön B-, C-, 

D-, E-, ja F-osakkeita osakkeenomistajan aloitteesta kokonaisuudessaan, 

yhtiöllä on oikeus lunastaa lunastettavaksi vaadittuja osakkeita 

osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa siinä määrin kuin 

osakeyhtiölaki mahdollistaa." 

"Laskettaessa osakkeelle maksettavan osingon sekä lunastushinnan määrää 

tässä 3 § esitetyn mukaisesti osakkeen merkintähinnassa huomioidaan 

yhtiön toteuttamat maksuttomat osakeannit (niin kutsuttu osakesplit), joiden 

perusteella osakkeenomistajien osakemäärää on muutettu vastikkeetta 

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Vastaavasti 

maksuttomissa osakeanneissa annettujen osakkeiden merkintäpäiväksi 

katsotaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden osalta 

alkuperäinen merkintäpäivä". 

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana. 

Muutokset ehdotetaan tehtäväksi, jotta yhtiö kykenisi uudelleen käynnistämään 

yhtiöjärjestyksen mukaiset sijoitusosakkeiden lunastukset siten, että 

lunastusmenettely toteutetaan erissä. Muutokset ovat teknisiä ja niillä pyritään 

selventämään lunastusprosessia sekä sijoitusosakkeiden omistajille maksettavien 

osinkojen ja lunastushinnan laskentaperusteita. 
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7 MAKSUTON OSAKEANTI  

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön A-, B-, C-, D-, E- ja F- 

osakkeiden omistajien yhdenvertaisen kohtelun mahdollistamiseksi osakkeiden 

lunastusohjelman uudelleenkäynnistämisessä yhtiö päättää maksuttomasta 

osakeannista, jossa yhtiön A-, B-, C-, D-, E- ja F-osakesarjojen osakkeiden 

omistajille annetaan 99 uutta kyseisen osakesarjan osaketta kutakin 

osakkeenomistajan omistamaa kyseisen osakesarjan osaketta kohden. 

Kokouskutsun päivämäärän mukaisen yhtiön osakkeiden lukumäärän perusteella 

uusia osakkeita annetaan seuraavasti: 

• 545.381.100 A-sarjan osaketta 

• 1.601.721 B-sarjan osaketta 

• 2.134.836 C-sarjan osaketta 

• 299.673 D-sarjan osaketta 

• 1.451.340 E-sarjan osaketta 

• 209.979 F-sarjan osaketta 

Uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on yhtiökokouksen 

päivämääränä merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat 

yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiset kyseisen osakesarjan osakkeenomistajan 

oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Ehdotettu maksuton osakeanti on ehdotettu toteutettavaksi sen vuoksi, että yhtiö 

kykenisi uudelleen aloittamaan sijoitusosakkeiden (B-, C-, D-, E- ja F- sarjat) 

lunastukset. Osakeannilla ei ole vaikutusta osakkeenomistajien suhteelliseen 

osakeomistukseen tai muihin osakkeenomistajien oikeuksiin, mukaan lukien tuotto-

oikeudet. Osakkeiden saaminen ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävänä yhtiön 

pääkonttorissa osoitteessa Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku vähintään viikkoa 

ennen kokousta. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja ne 

lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on kaikilla A-sarjan osakkeenomistajilla, jotka 

ovat merkitty omistajiksi yhtiön osake- ja osakasluetteloon, tai jotka viimeistään 

yhtiökokouksessa esittävät luotettavan selvityksen osakkeiden omistuksestaan.  

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestaan 

kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@gfmoney.fi, tai postitse 

osoitteella GF Money Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 10.10.2022 

mailto:asiakaspalvelu@gfmoney.fi
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klo 14.00. Ilmoittautumatta jättäminen ei kuitenkaan estä osakkeenomistajaa 

osallistumasta kokoukseen. 

 

Espoossa 30.9.2022 

 

GF Money Oy  

Hallitus 

Lisätiedot: Kari Keskitalo, +358 40 826 2193 


