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Pörssitiedote 24.2.2022, klo 12:00 
 
 
KUTSU BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN 
YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimää-
räiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjun-
lenkki 6, 90220 Oulu, torstaina 17.3.2022 kello 14.00 alkaen.  
 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen 
aloitetaan klo 13.30. 
 
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1) Kokouksen avaus 
2) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 
4) Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden 

erityisten oikeuksien antamisesta  
 
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa halli-
tuksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oi-
keuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeut-
tavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 
  
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6.000.000 
osaketta.  
  
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus koskee sekä uusien osakkei-
den että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. 
  
Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai mak-
sutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja 
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudelli-
nen syy.  
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Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa voimaan tullessaan varsi-
naisen yhtiökokouksen 28.4.2021 myöntämän valtuutuksen.  
 
7) Kokouksen päättäminen 
 
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätöseh-
dotukset, on saatavilla BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n verkkosivuilla osoit-
teessa www.bbs-artebone.fi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä maini-
tuilla verkkosivuilla viimeistään 31.3.2022 alkaen. 

 
C: OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiö-
kokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitä-
mään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hä-
nen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osa-
kasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiö-
kokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoittee-
seen ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi  tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 
90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 14.3.2022 klo 10.00. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus 
tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. 
Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötie-
toja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten re-
kisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tar-
vittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yh-
tiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 7.3.2022. Osallis-
tuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tila-
päisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 
14.3.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoita-
jaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakas-
luetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omai-
suudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellainen hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen 
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet 
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvo-
paperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä ääni-
oikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluet-
teloon viimeistään 7.3.2022. 

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n yl-
läpitämään BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasluetteloon hallintarekiste-
röityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään 
tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluet-
teloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekis-
teröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeis-
tään 7.3.2022, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen 
mainittua päivämäärää. 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvo-
paperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä ääni-
oikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
BBS Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö BBS-Bioactive 
Bone Substitutes Oyj:lle, sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@bbs-arte-
bone.fi, tulee tehdä kirjallisena viimeistään 8.3.2022 kello 10.00 Ruotsin aikaa 
(CET). BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröitymi-
nen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan 
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyy-
tensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava ole-
vansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osak-
keenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edus-
tavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osak-
keenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoit-
tautumiset@bbs-artebone.fi  tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 
Oulu 14.3.2022 klo 10.00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava pe-
rillä ennen yllämainitun ilmoittautumisajan päättymistä. 

5. Muut ohjeet ja tiedot 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osake-
yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
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Kokous pidetään suomeksi.  

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2022 yh-
teensä 6.981.525 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. 

 
Oulussa 24. helmikuuta 2022 
 
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja, 
puh. 040 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi  
 
Liisa Hukka, talousjohtaja, 
puh. 040 0611038, s-posti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi 
 
Hyväksytty neuvonantaja: 
Nordic Certified Advisers AB, puh +46 70 5516 729 
 
JAKELU: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Nasdaq Stockholm AB 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.bbs-artebone.fi 
 
Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n 
markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten 
edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 24. helmikuuta 2022 klo 12.00 (UCT). 

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologia-
yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien 
hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden 
hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjäntei-
syyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. 
Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innos-
tuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen 
loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-
merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjär-
vellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi 

 


