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KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Verge Motorcycles Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 31.1.2023 klo 14 alkaen osoitteessa Keskuskatu 12, 60100 Seinäjoki. 
Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen ennakkoon. Tarkempia 
tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja asiamiehen valtuuttamisesta löydät jäljempänä.  
 

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6. Hallituksen ehdotus lunastuslausekkeen lisäämisestä yhtiöjärjestykseen ja eräistä muista 

yhtiöjärjestyksen muutoksista 
Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää: 

a. yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että Yhtiön kotipaikka on 
jatkossa Espoo (2 §) 

b. yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta koskien määräyksiä jotka liittyvät 
yhtiökokouksen paikkaan, kutsutapaan, ilmoittautumiseen ja 
tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla osallistumiseen (7 §) ja 

c. yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään 
lunastuslauseke (8 §). 

Osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisesti osakkeenomistajalta on saatava suostumus 
yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, kun oikeutta hänen osakkeensa hankkimiseen 
rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu 
lunastuslauseke. Näin ollen, hallitus ehdottaa, että yllä c. kohdassa tarkoitettu päätös 
tehdään ehdollisena sille, että jokainen osakkeenomistaja antaa suostumuksen c. 
kohdassa tarkoitetulle yhtiöjärjestyksen muutokselle. Hallitus ehdottaa, että a. ja b.  
kohdissa mainitut muutokset voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ja 
panna täytäntöön erikseen c. kohdasta riippumatta. 

Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä (Liite 1). 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden, erityisten oikeuksien ja optioiden 
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään: 

a. osakeannista seuraavin ehdoin: 
o Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa 

erässä enintään 13 218 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 
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o osakkeiden antaminen voi tapahtua suunnatusti eli olemassa olevien 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

o hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantiin liittyvistä 
ehdoista ja 

o valtuutus on voimassa toistaiseksi; 
b. vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskusta ja vaihtovelkakirjalainaan liittyvien 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien 
antamisesta seuraavin ehdoin: 

o Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa 
erässä erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat enintään 132.178 uuteen 
tai yhtiön hallussa olevaan omaan osakkeeseen 

o vaihtovelkakirjojen liikkeelle lasku ja niihin liittyvien erityisten 
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli olemassa olevien 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

o hallitus valtuutetaan päättämään kaikista vaihtovelkakirjalainaan ja 
erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista ja 

o valtuutus on voimassa toistaiseksi. 
c. osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien antamisesta 

seuraavin ehdoin: 
o Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa 

erässä optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat enintään 116.200 uuteen tai 
yhtiön hallussa olevaan omaan osakkeeseen 

o optio-oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli olemassa 
olevien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

o hallitus valtuutetaan päättämään kaikista optio-oikeuksiin liittyvistä 
ehdoista ja 

o valtuutus on voimassa toistaiseksi. 

Hallitus ehdottaa, että yllä a.–c. kohdissa mainitut valtuutukset kumoavat 
yhtiökokouksessa 20.6.2022 annetut valtuutukset sekä muut aiemmissa 
yhtiökokouksissa annetut valtuutukset osakkeiden, erityisten oikeuksien ja optio-
oikeuksien antamiseksi sikäli kuin tällaisten vanhojen valtuutusten alla ei ole päätetty 
antaa osakkeita, erityisiä oikeuksia tai optio-oikeuksia ylimääräisen yhtiökokouksen 
päivämäärään mennessä. 

8. Yhtiön osakkeiden poistaminen arvo-osuusjärjestelmästä 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeet poistetaan 
arvo-osuusjärjestelmästä ja hallitus valtuutetaan päättämään päivästä, jolloin 
osakkeet poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä. Yhtiön osakkeisiin liittyen ei anneta 
osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia osakkeiden arvo-osuusjärjestelmästä poistamisen 
yhteydessä, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Arvo-
osuusjärjestelmästä poistumisesta lukien yhtiön osakasluettelon ylläpito Euroclear 
Finland Oy:n toimesta päättyy ja osakasluettelo siirtyy yhtiön hallituksen 
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ylläpidettäväksi. Arvo-osuusjärjestelmästä poistuminen tulee voimaan edellytyksin, 
että myös 9. kohdan mukainen päätös tulee voimaan. 

9. Kohdan 4 "Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään" poistaminen 
yhtiöjärjestyksestä 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi poistaa yhtiön 
yhtiöjärjestyksen kohdan 4 "Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään" 
kokonaisuudessaan koskien Yhtiön osakkeiden kuulumista arvo-osuusjärjestelmään. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tässä kohdassa tehty yhtiöjärjestyksen 
muutos tulee voimaan ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ja kaupparekisterin 
kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja edellyttäen, että Euroclear Finland Oy hyväksyy 
arvo-osuusjärjestelmästä poistamisen. Selvyyden vuoksi, kohdan 9 päätökset voitaisiin 
panna täytäntöön ja rekisteröidä erikseen ja 6. kohdan päätöksistä riippumatta. 

10. Kokouksen päättäminen 
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B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT  
 

Tämä kokouskutsu, sekä jäljennökset yhtiökokouksen esityslistalla olevista päätösehdotuksista, 
Verge Motorcycles Oy:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä selostus tilinpäätöksen laatimisen 
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 
21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön oikeudellisen neuvonantajan, Roschier 
Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki sekä pyydettäessä 
toimitetaan osakkeenomistajille. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksen pöytäkirjasta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

Tiedustelut: samuli.hast@vergemotorcycles.com  

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 

 
1. Ilmoittautuminen kokoukseen 

Osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.1.2023 rekisteröity Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan 
kokoukseen viimeistään 25.1. klo 16. Kokoukseen ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole kokoukseen 
osallistumisen edellytys. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

Sähköpostitse: samuli.hast@vergemotorcycles.com  

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan osakkeenomistajan nimi ja 
henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja 
asiamiehen henkilötunnus.   
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä 
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen:  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.1.2023. Osallistuminen edellyttää 
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland 
Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.1.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, 
valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 
26.1.2023 klo 10.00 mennessä.    
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2. Asiamiehen käyttäminen  

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja viimeistään 
yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja on kokouskutsun liitteenä. 

Alaikäisiä lapsia voivat edustaa heidän vanhempansa. Jos lasta yhtiökokouksessa edustaa joku muu 
kuin molemmat vanhemmat yhdessä, täytyy molempien vanhempien antaa valtakirja. Jos 
ainoastaan toinen vanhemmista osallistuu yhtiökokoukseen, täytyy hänellä olla valtakirja toiselta 
vanhemmalta.   

 

31.12.2022 

 

Verge Motorcycles Oy:n hallituksen puolesta, 

Marko Lehtimäki 

hallituksen puheenjohtaja 

marko@vergemotorcycles.com 

 

 

LIITTEET 

Liite 1 Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi  

Liite 2 Valtakirjalomake 
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Yhtiöjärjestys1 

1 § Yhtiön toiminimi on Verge Motorcycles Oy. 

2 § Yhtiön kotipaikka on Espoo. 

3 § Yhtiön toimiala: Moottoriajoneuvojen valmistus. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus 
moottoriajoneuvoihin. Kaikki laillinen liiketoiminta. 

4 § Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

5 § Yhtiötä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 1-10 varsinaista jäsentä, sekä 0-5 varajäsentä. Hallitus voi 
lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 

6 § Yhtiötä edustavat myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

7 § Yhtiökokous: Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. 
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös 
päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät 
täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 
kokouskutsussa mainitulla tavalla kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) 
päivää ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu julkaistaan toimittamalla kutsu osakkeenomistajille lain 
määräämässä ajassa. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla, tai toimittamalla se 
sähköpostitse tai muulla tavalla kirjallisesti osakkeenomistajalle hänen yhtiölle kutsun toimittamista varten 
ilmoittamallaan osoitteella. 

8 § Lunastuslauseke: Yhtiöllä ja toissijaisesti kullakin sellaisella yhtiön osakkeenomistajalla ("Oikeutettu 
Osakas"), joka välittömästi ennen siirtoa omistaa yli 5 prosenttia yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä 
arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien 
yhteisöjen kanssa on oikeus lunastaa uudelle omistajalle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeenomistaja, 
muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Siirronsaajan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa yhtiön hallitukselle 
osakkeen siirtymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä kopio siirtosopimuksesta tai -kirjasta sekä tiedot 
siirtyneistä osakkeista, siirtäjästä, siirronsaajasta, omistusoikeuden siirtymispäivästä ja kauppahinnasta 
tai muusta vastikkeesta, jos osakkeiden siirto on ollut vastikkeellinen. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia 
saantoja. Lunastukseen sovelletaan seuraavia ehtoja:  

1. Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle omistajalle siirretty osake. 

2. Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimuksensa siirronsaajalle kirjallisesti yhden (1) kuukauden 
kuluessa siitä, kun siirrosta on ilmoitettu hallitukselle. 

3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, hallituksen tulee ilmoittaa Oikeutetuille Osakkaille 
osakkeen siirtymisestä yhden (1) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksen tekemisestä lukien. 
Ilmoituksen antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Ilmoituksen 
tulee sisältää tiedot siirtyneistä osakkeista, siirtäjästä, siirronsaajasta, lunastushinta ja 
päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. 

 
1 Hallituksen ehdottamat muutokset lihavoituina ja alleviivattuna. 
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4. Oikeutetun Osakkaan on esitettävä lunastusvaatimuksensa Yhtiölle kirjallisesti kahden (2) 
kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

5. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan ja jos useampi Oikeutettu Osakas haluaa käyttää 
lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken 
heidän aikaisemmin yhtiössä omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa, huomioiden 
omistus määräysvaltayhteisöjen kautta. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet 
osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.  

6. Lunastushinta on osakkeen kauppahinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen 
viimeisimpään tilinpäätökseen perustuva substanssiarvo. 

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushintaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä 
välimiesmenettelystä kulloinkin voimassa olevan lain mukaisessa järjestyksessä. 
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VALTAKIRJA 

Ilmoittaudun Verge Motorcycles Oy:n 31.1.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan alla 
mainitun henkilön ("Valtuutettu") edustamaan minua ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttani ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa. 

 

__________________________________________* _________________________________*  
Valtuutetun nimi   Valtuutetun syntymäaika 

__________________________________________* _______________________________*  
Valtuuttajan nimi                       Valtuuttajan syntymäaika 

__________________________________________*  
Paikka ja aika 

__________________________________________*  
Valtuuttajan allekirjoitus 

 

**** 

 

VALTAKIRJA ALAIKÄISEN LAPSEN EDUSTAMISEKSI 

Ilmoitan/Ilmoitamme alaikäisen lapseni/lapsemme Verge Motorcycles Oy:n 31.1.2023 pidettävään 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja valtuutan/valtuutamme alla mainitun henkilön ("Valtuutettu") 
edustamaan alaikäistä lastani/lastamme ja käyttämään lapselle kuuluvaa puhe- ja äänioikeutta 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 

_________________________________________* ________________________________*  
Valtuutetun nimi                             Valtuutetun syntymäaika 

_________________________________________* ________________________________*  
Lapsen nimi                              Lapsen syntymäaika  

_________________________________________*  
Paikka ja aika  

_________________________________________* ________________________________*  
Vanhemman nimi                             Vanhemman nimi  

_________________________________________* ________________________________*  
Vanhemman allekirjoitus                              Vanhemman allekirjoitus  

_________________________________________* ________________________________* 
Vanhemman syntymäaika                             Vanhemman syntymäaika 

 

 


