
 
 
 
 

 

 
SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote   2013-02-20 
(NGM:SOSI; NASDAQ: SOSI1) Kello 14.30 Suomen aikaan 
 
 
SOTKAMO SILVER ABJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 
 

 

Sotkamo Silver Aktiebolag (julk), rekisterinumero 556224-1892, osakkeenomistajat 
kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään klo 10.00 perjantai 22 päivä 
maaliskuuta 2013, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Tukholma, Ruotsi 
Ilmoittautuminen alkaa klo 09:30. 
 

Osallistuminen 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröityneenä 
osakkeenomistajaksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa viimeistään 
lauantai 16 maaliskuuta 2013, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja on 
rekisteröity osakkeenomistajaksi rekisteriin osakkeenomistajat perjantai 15 maaliskuu 2013. 

Ilmoitus osallistua yhtiökokoukseen on tehtävä yhtiöön viimeistään maanantaina 18. 
maaliskuuta 2013 osoitteeseen Sotkamo Silver AB, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 
48 Stockholm, puhelimitse +46-708-666799 tai sähköpostitse agnetha.pernerklint@silver.fi. 
Ilmoituksessa on mainittava nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja puhelinnumero. 

 

Hallintarekisteröidyt osakkeet 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan 
kautta hallintarekisteriin on, osallistuakseen yhtiökokoukseen, pyydettävä osakkeiden 
tilapäisestä rekisteröitymistä omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään 
osakasluettelon. Osakkeenomistajien, jotka haluavat pyytää tällaista uudelleen rekisteröintiä 
on ilmoitettava asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen perjantaita 15 
maaliskuuta 2013, jolloin kyseinen uudelleen rekisteröinti viimeistään suoritettava 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity pankin tai muun omaisuudenhoitajan 
kautta hallintarekisteriin Euroclear Finland Ab:ssä on, osallistuakseen yhtiökokoukseen, 
pyydettävä osakkeiden tilapäisestä merkitsemistä  Euroclear Finland Ab:n ylläpitämään 
tilapäiseen osakasluettelon. Osakkeenomistajan, joka haluaa merkinnän tilapäiseen 
osakasluetteloon on ilmoitettava tästä omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 
perjantaita 15 maaliskuuta 2013 kello 10 Suomen aikaa viimeistään, jolloin tällainen merkintä 
voidaan viimeistään tehdä. 

 

Asiamiehet jne. 
Osakkeenomistajat, joita edustaa asiamies, on esitettävä päivätty kirjallinen valtakirja. 
Valtakirja on voimassa yhden vuoden myöntämisestä, ellei erikseen siinä ole mainittu 
pidemmästä voimassaolosta, kuitenkin enintään viisi vuotta. Oikeushenkilön myöntämään 
valtakirjaan on liitettävä myös rekisteriote tai vastaava. Alkuperäinen valtakirja ja 
rekisteriotteet tulisi lähettää hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: Sotkamo Silver 
Oy, Yhtiökokous, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm.  

 



 
 
 
 

 

 

Valtakirjalomakkeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla, www.silver.fi ja lähetetään 
pyydettäessä osakkeenomistajille. 

 

Liitteet: Yhtiökokouskutsu (ruotsiksi) 

 

Tukholmassa helmikuu 2013 

Hallitus 

 

Stockholm, 20 helmikuuta, 2013. 

Timo Lindborg, konserninjohtaja 

 

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta 

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla 
yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä 
hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Taivaljärven 
hopeakaivos.  

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja 
malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti 
hyväksytyn JORC tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting 
Standards -järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.  

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX 
Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910 ja merkintäoptioille 
SE0004635290.  

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi 

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507 

 

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja 
alkuperäisiin 


