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Avidly Oyj:n 
varsinainen yhtiökokous 2020

1.4.2020, Helsinki

Tervetuloa!
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OHJEITA 
KOKOUKSEEN 
OSALLISTUVILLE
KOKOUSPAIKALLA

● Muista riittävä etäisyys muihin paikalla oleviin 
kokouksen aikana ja tiloista poistuttaessa.

● Pyydämme poistumaan kokouksesta välittömästi, 
jos sinulla on hengitystieinfektion oireita (nuha, 
yskä, vilunväreet tms.)
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TERVETULOA 
SEURAAMAAN 
KOKOUSTA 
VIDEOYHTEYDEN 
VÄLITYKSELLÄ 

● Ennakkoinformaatiossa todetun mukaisesti 
videoyhteyden välityksellä kokousta seuraavia 
osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä 
oleviksi osakkeenomistajiksi, eikä heillä ole 
mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä.
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA 1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen 

puheenjohtajan puheenvuoro

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 
valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon 
vahvistaminen

4



© Avidly

YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, 

konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä 
toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja Jesse Maula ja 
talousjohtaja Hans Parvikoski
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Toimitusjohtajan katsaus
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Vuosi 2019 
lyhyesti

● Tuloksellisesti vuosi 2019 ei täyttänyt odotuksiamme.
○ Panostukset kansainvälistymiseen ja kotimaiseen kasvuun eivät 

toteutuneet vuoden aikana odotetulla tavalla, mikä johti 
liiketuloksemme ennakoitua heikompaan kehitykseen.

○  Avidlyn liikevaihto kasvoi viime vuonna: 12 prosenttia 22,1 
miljoonaan euroon, mutta yhtiön liiketulos jäi 2,4 miljoonaa euroa 
tappiolliseksi.

● Inbound-liiketoiminta 
○ Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui yritysostojen myötä 

Inbound-liiketoiminnassa, mutta etupainotteisesti tehdyt rekrytoinnit 
ja muut kasvupanostukset painoivat kannattavuutta.

● Markkinointipalvelut 
○ Markkinointipalveluissa liikevaihto kehittyi odotuksia selvästi 

heikommin, ja lisäksi vuoden 2018 lopussa päättyneen SOK:n 
ulkoistussopimuksen korvaaminen uusilla asiakkuuksilla eteni 
suunniteltua hitaammin.
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Vuosi 2019 
lyhyesti

● Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Avidlynä
● Uudet liiketoiminta-alueet Inbound-markkinointi ja  

Markkinointipalvelut esiteltiin
● Liikevaihto kasvoi odotetusti vuonna 2019
● Jatkoimme Inbound-liiketoiminnan kasvattamista yritysostoilla 

Suomessa ja muissa maissa (Hehku & NetPress).  Lisäksi avasimme 
Suomessa kahdennentoista toimipisteemme Kuopioon ja 
palkkasimme uutta henkilökuntaa odotetun kasvun mahdollistamiseksi. 

● Saimme myös tunnustusta merkittävässä kansainvälisessä design- ja 
arkkitehtuurikilpailussa Index Design Awardseissa, jossa asiakkaamme 
Solar Foods palkittiin, sekä AMIN-mainostoimistoverkoston alle 
30-vuotiaille suunnittelijoille tarkoitetussa Young Creatives -kilpailussa. 

● Avidly valittiin HubSpotin vuoden globaaliksi kumppaniksi ja 
nousimme HubSpotin Elite-tasolle

● Yrityksen ylimmässä johdossa tapahtui muutoksia (uusi toimitusjohtaja 
ja talousjohtaja aloittaneet vuonna 2020)

● Hiilijalanjälkemme pieneni 13 % ja lentomatkojen päästöjen 
kompensointi huomioiden 37 %.  Avidly tekee vuosittain työtä pro bono 
valitsemansa kohteen hyväksi.
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Vuosi 2019 
segmenteittäin
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-2.3* Avidly julkaisee yritysostojen järjestely- 
kuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena 
tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnus- 
luku ei perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena 
on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista 
kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta 
raportointikausien välillä. Vuonna 2019 
Avidlyn yritysostoihin liittyvät järjestelykulut 
olivat yhteensä 130 tuhatta euroa. Vertailu- 
kaudella järjestelykuluja oli 195 tuhatta euroa.
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Avainluvut
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● Liikevaihto 22,1 M€, +12 %.

○ Markkinointipalvelut -5 %
○ Inbound-markkinointi  +151 %

● H1: 11,8 M€ (+22 %)
● H2: 10,4M€ (+3 %)

● Liikevaihdon kasvu 
yrityskauppojen siivittämänä

● Orgaaninen kasvu negatiivinen
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● Myyntikate 17,3 M€, +13 %

○ Markkinointipalvelut -7 %
○ Inbound-markkinointi +141 %

● H1: 9,4 M€ (+36 %)
● H2: 7,9 M€ (-6 %)

● Jatkuvat palvelut noin 35 % 
myyntikatteesta
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● Myyntikate +13 % 

● Liiketoiminnan kulut +25 % 
(Henkilöstökulut ja Liiketoimin- 
nan muut kulut, ilman poistoja)

● Käyttökate -0,6 M€
○ Uusi IFRS 16 standardi 

otettu käyttöön v. 2019
○ Vertailukelpoinen 

käyttökate = -1,5 M€
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2019 
tunnusluvut 
ja 
rahavirta, 
IFRS

Liiketoiminnan rahavirta 
-467 tuhatta euroa (+934)

Investointien rahavirta 
-5 436 tuhatta euroa (-1 261)

Sisältää yritysostot sekä
 IFRS 16 vaikutuksen

Rahoituksen rahavirta 
3 362 tuhatta euroa (1 903)

Sisältää maksullisen 
osakeannin sekä IFRS 16 

vaikutuksen

Omavaraisuus 
38,5 % (50,4 %)

Nettovelkaantumisaste
55,1 % (-14,7 %)

Rahavarat
484 tuhatta euroa (3 025)

Oman pääoman tuotto (ROE)
-32,2 % (6,2 %)

Oma pääoma per osake
2,84 euroa (3,73)
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Konsernin 
tuloslaskelma, 
IFRS

15
1000eur 2019 2018

LIIKEVAIHTO 22 131 19 770

Liiketoiminnan muut tuotot 21 83

Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 886 -4 527

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13 924 -11 079

Poistot -1 790 -431

Liiketoiminnan muut kulut -3 935 -3 243

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta -10 43

LIIKEVOITTO -2 392 616

Rahoitustuotot ja -kulut -201 -359

VOITTO ENNEN  VEROJA -2 593 256

Tuloverot 115 96

Tilikauden voitto -2 478 352

JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille -2 478 352

Määräysvallattomille omistajille 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos, EUR:
Laimentamaton -  1,03     0,22  

Laimennusvaikutuksella oikaistu -  1,03     0,22  

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 euroa
Tilikauden voitto -2 478 352

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -7 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 485 352

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2 485 352

Määräysvallattomille omistajille 0 0
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Konsernin tase, IFRS
1000 EUR 2019 2018 1000 EUR 2019 2018

VARAT OMA PÄÄOMA JA VELAT
Pitkäaikaiset varat Oma Pääoma
     Aineettomat oikeudet      774       698        Osakepääoma        322         322  
     Liikearvo   7 731    6 408        Sij. vapaan oman pääoman rahasto     9 690      8 338  
     Rakennukset   2 176          -          Kertyneet voittovarat -2 978  -305  
     Koneet ja kalusto   1 006    1 025  Oma pääoma yhteensä     7 034      8 355  

     Muut aineelliset hyödykkeet        83         13  Pitkäaikaiset velat

     Osuudet osakkuusyhtiöistä      316       296      Rahoitusvelat     3 243      1 157  

     Laskennalliset verosaamiset      551       440      Laskennallinen verovelka        289         250  

Pitkäaikaiset varat yhteensä 12 637    8 880      Muut pitkäaikaiSET           -           665  

Lyhytaikaiset varat Pitkäaikaiset velat yhteensä     3 532      2 072  

     Keskeneräiset työt   1 061    1 195  Lyhytaikaiset velat
     Myyntisaamiset   2 642    2 163      Rahoitusvelat     1 114         641  

     Laskennalliset verosaamiset      388       365      Saadut ennakkomaksut        226         211  
     Muut saamiset      432       392      Ostovelat     1 888         701  
     Siirtosaamiset      614       541      Muut velat     2 542      2 039  

     Rahavarat      484    3 025      Siirtovelat     1 922      2 542  

Lyhytaikaiset varat yhteensä   5 621    7 681  Lyhytaikaiset velat yhteensä     7 692      6 134  

VARAT YHTEENSÄ 18 258  16 561  Velat yhteensä   11 224      8 206  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18 258  16 561  
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“Uskomme merkittävään alan toimintatapojen, palvelu- ja
bisnesmallien murrokseen, jossa korkealuokkaisen

luovan suunnittelun, merkityksellisten sisältöjen, digitaalisten 
palveluiden, tekoälyn, koneoppimisen ja business

intelligencen eli liiketoimintatiedon hyödyntämisen
risteyskohdista löytyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia

meille, yhteistyökumppaneillemme ja ennen kaikkea
asiakkaillemme. Samalla koko viestintä- ja 

markkinointitoimistojen kenttä on murroksessa, ja toimialarajat
häilyvät”.

//If the slide has a lot of empty 
space, icon/symbol illustrations 
in small size can be added to 
breathe some life into it//
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Painopistealueet 
vuonna 2020

18

1. Perusta kuntoon

2. Strategian 
kirkastaminen 

3. Avidly brand 4.0
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Painopistealueet 
vuonna 2020
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1) Perusta kuntoon

○ Kannattava kasvu
○ Uudet toimintatavat ja niitä tukeva organisaatiorakenne
○ Suorituskykyä parantavat toimet - toiminnan laatu ja mittakaava

a. Toteutus, myynti, toiminnan mittaaminen ja tarjonta
○ Selkeä kasvustrategia
○ Toiminnan ennustaminen

2) Strategian kirkastaminen

○ Keitä me olemme, mitä tehdään ja miksi
○ Tarina
○ Positiointi
○ Roadmap

3) Avidly brand 4.0

○ Avidlyn ja palveluidemme tunnettuuden parantaminen
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TILINTARKASTAJAN 
LAUSUNTO 
YHTIÖKOKOUKSELLE 

“Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset”.

Tilintarkastajan lausunto 
kokonaisuudessaan 

10.3.2020 julkaistussa 
vuosikertomuksessa
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteistä päättäminen, joihin Avidly Oyj:n taseen 
osoittama tappio antaa aihetta ja osingonmaksusta 
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Avidly Oyj:n 31.12.2019 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevät 
tappiot siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista 
varoista ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 29,5 prosenttia Avidly Oyj:n 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet 
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Avidly Oyj:n 
hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 29,5 prosenttia Avidly Oyj:n 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet 
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 
000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 
euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 
euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, 
joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen 
jäsenten matkakulut korvataan Avidly Oyj:n matkustussäännön mukaan. 
Muita kokouspalkkioita ei makseta.
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 29,5 prosenttia 
Avidly Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen 
valitaan 

- Joakim Fagerbakk
- Juha Mikkola
- Ville Skogberg ja 
- Jari Tuovinen 

toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 

Ehdotetuista henkilöistä kaikki toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä 
kuluvalla Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella.
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Avidly Oyj:n 
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Avidly Oyj:n 
tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-tilintarkastaja Jari 
Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko 
Terho.
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous aiemmat 
käyttämättömät valtuudet peruuttaen päättäisi valtuuttaa hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 
248 750 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n 
kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita 
voitaisiin hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n 
(Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market 
-markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken 
arvoon.

…

Ehdotus jatkuu seuraavalla sivulla → 
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta (ehdotus jatkuu edelliseltä sivulta)

...

Hallitus olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista 
mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole 
suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien 
osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava 
taloudellinen syy. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Avidly Oyj:n kannalta 
tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden 
toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, 
joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy.  

Avidly Oyj:lle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai 
luovuttaa edelleen.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 asti.
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

● Ehdotus muuttunut 
kokouskutsun 
julkaisemisen jälkeen.

● Uusi ehdotus julkaistu 
pörsitiedotteella 
26.3.2020.

● Muutos koskee 
valtuutuksen 
perusteella annettavaa 
osakemäärää, joka oli 
aiemmin 1 500 000 
osaketta (enintään noin 
37,5 % kaikista 
osakkeista).

● Muuttuneet kohdat 
merkitty punaisella.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää 
omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa 
hallituksenpäättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta 
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n 
hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien 
osakkeiden tai Avidly Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi 
yhteensä enintään 3,700,000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 prosenttia 
Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä 
annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.  …

Ehdotus jatkuu seuraavalla sivulla → 

…

Ehdotus jatkuu seuraavalla sivulla → 
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää 
omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (ehdotus 
jatkuu edelliseltä sivulta)
...
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunna- 
tusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien 
tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään käytettäväksi Avidly 
Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen 
tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, 
omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai 
sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa 
osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava 
taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa 
edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai 
osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 asti.

…

Ehdotus jatkuu seuraavalla sivulla → 
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HALLITUKSEN 
PERUSTELUT 
OSAKEANTI- 
VALTUUTUKSEN 
(ASIAKOHTA 16) 
MUUTTAMISEKSI

● Hallituksen uusi 
ehdotus on julkaistu 
pörssitiedotteella 
26.3.2020 

● Muutetun hallituksen ehdotuksen mukainen 
osakeantivaltuutus mahdollistaisi suunnitteilla olevan 
enintään 2 500 000 osakkeen merkintäetuoikeusannin 
järjestämisen Avidlyn oman pääoman vahvistamiseksi. 
(Katso tarkemmin seuraava sivu)

● Lisäksi hallitus on suunnittelemassa kolmivuotista johdon 
osakepohjaista enintään 700 000 osakkeen 
kannustinohjelmaa, johon valtuutusta käytettäisiin. 

● Suunnitteilla olevien osakeannin ja kannustinohjelman 
tarkoituksena on varmistaa Avidlyn toiminnan jatkuvuus ja 
kasvumahdollisuudet myös koronapandemian jälkeen.
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SUUNNITTEILLA OLEVA 
MERKINTÄETUOIKEUS-
ANTI

● Hallituksen uusi 
ehdotus on julkaistu 
pörssitiedotteella 
26.3.2020 

● Avidly Oyj:n hallitus päätti 26.3.2020 aloittaa osakeantivalmistelut 
yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi merkintäetuoikeusannilla. 

● Annilla kerättävän pääoman määrä olisi enintään 2,5 miljoonaa 
euroa.

● Suunnitellussa merkintäoikeusannissa yhdellä Yhtiön vanhalla 
osakkeella saisi yhden vapaasti luovutettavan merkintäoikeuden, 
joka oikeuttaisi merkitsemään yhden uuden osakkeen yhden euron 
merkintähinnalla.

● Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus järjestää Yhtiön hallituksen 
osakeantivaltuutuksen nojalla mahdollisimman pian ja kuitenkin 
30.6.2020 mennessä.

● Mikäli merkintäetuoikeusanti toteutetaan, Yhtiö julkistaa 
osakeannin täsmälliset lopulliset ehdot sekä 
arvopaperimarkkinalain mukaisen perustietoasiakirjan erikseen 
myöhemmin. 
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YHTIÖKOKOUKSEN 
ASIALISTA 17. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä Avidlyn  internet-sivuilla 
viimeistään 15.4.2020 alkaen.
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OHJEITA 
KOKOUKSESTA 
POISTUVILLE

● Poistukaa yhtiökokoustiloista vaiheittain ruuhkan 
välttämiseksi naulakoilla ja hisseillä.

● Hissien lisäksi poistumiseen voi käyttää niitä vastapäätä 
olevaa porrashuonetta.

● Noudattakaa yleisiä ohjeita kotimatkalla ja muistakaa pestä 
kädet kotona.

● Toivotamme mukavaa kevättä ja hyvää vointia kaikille 
osakkeenomistajillemme!



#tomorrowbound | avidlyagency.com 

Kiitos osallistumisesta 
yhtiökokoukseen!
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