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EcoUp Oyj:n yhtiökokouskutsu 
 
EcoUp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.5.2022 
klo 12.00 alkaen, osoite: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki  
 
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19-pandemian leviämisen 
rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian 
leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten 
läsnäoloa kokouspaikalla. 
 
Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan 
oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä 
ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä 
kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita varsinaiseen 
yhtiökokoukseen osallistuville”. 
  
Yhtiökokouksen jälkeen järjestetään yleisölle avoin webcast ajankohtaisista asioista. Webcastia 
seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Ohjeet osakkeenomistajille 
webcastin seuraamiseksi etäyhteydellä löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen 
osallistujille”.  
 
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

1) Kokouksen avaaminen  
 

2) Kokouksen järjestäytyminen  
 
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Aksu Tuominen. Mikäli Tuominen ei 
painavasta syystä johtuen voi toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen 
henkilön. 
 

3) Pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
 
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Eero Heikkinen. 
Mikäli Heikkisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia 
pöytäkirjatarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjatarkastajaksi ja 
ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön. 
 

4) Kokouksen laillisuuden toteaminen  
 

5) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen 
perusteella. 
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6) Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 
Koska yhtiökokoukseen osallistuminen on mahdollista ainoastaan ennakkoäänestyksen 
kautta, yhtiön 17.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön 
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
 

7) Tilinpäätöksen vahvistaminen  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan. 
 

8) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.6.2022. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 
noin 51 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta 
yhtiökokouksessa.   
 

9) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 
31.12.2021 
 

10) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kullekin 21 
000 euroa vuodessa. Hallituksen palkkiot ehdotetaan maksettavaksi yhtiön hallussa olevina, 
tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina EcoUp Oyj:n osakkeina, lukuun 
ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa 
rahaosuutta. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen 
henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti. Osakkeet luovutetaan hallituksen 
jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 
kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 
noin 51 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta 
yhtiökokouksessa.   

 
11) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 51 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.   
 

12) Hallituksen kokoonpano 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 51 prosenttia yhtiön äänivallasta, 
ehdottavat, että hallituksessa jatkavat nykyiset jäsenet Matti Kaski, Tuomas Mikkonen, Jussi 
Aho sekä Kim Poulsen ja että uusiksi jäseniksi kutsutaan Merja Kivelä sekä Anne Korkiakoski. 
Uusien hallituksen jäsenten esittelyt ovat nähtävillä osoitteessa 
sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022.  
 

13) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan.   



EcoUp Oyj | Yhtiökokouskutsu | 2022 

 
14) Tilintarkastajan valinta 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.   
 

15) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista 
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä 
seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta (mukaan 
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 11 
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää 
osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja 
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Uudet osakkeet ja 
osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi myös päättää 
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.  

 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä 
optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat 
valtuutukset.   
 

16) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: Osakkeita 
voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 880 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan 
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth 
Market Finland-markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan 
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden 
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten 
osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja kumoaa 
aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset. 
 

17) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjestelyjen osalta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta 
etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin 
yhtiöjärjestyksen kohtaan 6§ (Yhtiökokouksen paikka) ja muutos olisi ehdollinen asiaa 
koskevan hallituksen esityksen HE 47/2022 vp perusteella annettavan lain 
voimaansaattamiselle. 
 
Uusi yhtiöjärjestyksen kohta 6§: 
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Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön 
kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että 
yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen 
aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, 
että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Vanha yhtiöjärjestyksen kohta 6§: 
 
Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön 
kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 
 

18) Kokouksen päättäminen 
 
 
B Yhtiökokousasiakirjat 
 

Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla EcoUp Oyj:n 
internet-sivuilla osoitteessa sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022. Tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla mainitussa 
osoitteessa. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla 
yhtiön internet-sivuilla mainitussa osoitteessa viimeistään 7.6.2022. 

 
 
C Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville 
 
Osallistumista reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden välityksellä tai tallennetta varsinaisesta 
yhtiökokouksesta ei ole saatavilla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää 
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen 
välityksellä) sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. 
Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. 
 
Videoyhteyslinkki yhtiökokouksen jälkeen järjestettävän, yleisölle avoimen webcastin seuraamiseksi 
julkaistaan yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022. 
Webcastia etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. 
Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen 
perusteella. 
 
C.1 Osallistumisoikeus 
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
12.5.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, 
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity 
yhtiön osakasluetteloon. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla asiakohdassa C4 
”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”. 
 
C.2 Ilmoittautuminen ja äänestäminen 
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Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 5.5.2022 klo 12.00. Yhtiön 
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 17.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä 
äänten on oltava perillä. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, 
syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien EcoUp Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn 
yhteydessä. 
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi 
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 
5.5.2022 klo 12.00 – 17.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 
 

a) Sähköisesti elektronisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa 
sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022  
Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan 
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva 
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.  
 
b) Sähköpostitse tai postitse 
Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa 
yhtiön internetsivuilta osoitteessa sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022 
saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse 
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / EcoUp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.  

 
Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa 
asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat 
liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen 
päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan 
sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen. 
 
Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja 
ennakkoäänestämisestä on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 
010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 
 
 
C.3 Osallistuminen asiamiehen välityksellä 
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain 
äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.  
 
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen 
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen 
ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.  
 
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa 
hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -
palvelua.  
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Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut 
valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen 
kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen ja 
ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen 
Innovatics Oy, Yhtiökokous / EcoUp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse 
osoitteeseen agm@innovatics.fi. ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin 
mennessä asiakirjojen on oltava perillä. 
 
Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä 
koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden 
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
 
C.4 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.5.2022. Osallistuminen 
yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 19.5.2022 klo 10 mennessä. 
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin 
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen 
osakasluetteloon valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin 
osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn 
osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan 
kuluessa. 
 
C.5 Kysymykset ja vastaehdotukset 
 
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus 
tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. 
Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen eero.heikkinen@ecoup.fi 
viimeistään 4.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen 
tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys 
omistuksestaan. Vastaehdotukset julkaistaan 5.5.2022 yhtiön internet-sivulla osoitteessa 
sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022 . 
 
Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 
vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. 
Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous2022 .  
 
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 9.5.2022 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse 
osoitteeseen eero.heikkinen@ecoup.fi. 
 
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin 
äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
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www.sijoittajat.ecoup.fi viimeistään 13.5.2022. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan 
on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. 
 
Oulussa 28.4.2022 
 
EcoUp Oyj 
 
Hallitus 


