Kutsu Elektrobit Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Notice to the Extraordinary General Meeting of Elektrobit Corporation
Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

Notice is given to the shareholders of Elektrobit Corporation to an
Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, 11 June
2015 at 1 pm. at the University of Oulu, Saalastinsali, at the address
Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu, Finland. The reception of persons who have registered for the General Meeting and the distribution of voting tickets will start at 12.30 pm.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

At the General Meeting, the following matters will be considered:

1. Kokouksen avaaminen

1. Opening of the meeting

2. Kokouksen järjestäytyminen

2. Calling the meeting to order

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise
the counting of votes

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

4. Recording the legality of the meeting

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list
of votes

6. Osittaisjakautumisesta päättäminen

6. Resolution on a partial demerger

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Elektrobit Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy
jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Bittium Oyj:lle.

The Board of Directors of Elektrobit Corporation has on 18 February
2015 approved a demerger plan which has been registered with the
Trade Register of the Finnish Patent and Registration Office on 19 February 2015. Elektrobit Corporation intends to implement a partial demerger in which part of its assets, debts and obligations will be transferred in a manner set forth in the demerger plan to Bittium Corporation,
a company to be established in the demerger.

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Elektrobit
Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Bittium
Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla Elektrobitkonsernin Wireless-liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet
sekä muut tähän toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Elektrobit
Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Bittium Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa Elektrobit Oyj:n osaketta
kohden. Osana jakautumispäätöstä vahvistetaan Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen
jälkeen Elektrobit Oyj jatkaa Automotive-liiketoimintaansa.

The Board of Directors of Elektrobit Corporation proposes that the General Meeting resolve on the partial demerger of Elektrobit Corporation in
accordance with the demerger plan. The shares in Elektrobit group subsidiaries engaged in the Wireless business as well as other assets,
debts and liabilities relating to this business will be transferred to Bittium
Corporation in the manner described in the demerger plan. For each
share owned in Elektrobit Corporation, shareholders of Elektrobit Corporation will receive one (1) share in Bittium Corporation as demerger consideration. Bittium Corporation’s Articles of Association, which are attached as an appendix to the demerger plan, will be approved as part of
the demerger resolution. After the partial demerger, Elektrobit Corporation will continue the Automotive business.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti osana jakautumista muutetaan
Elektrobit Oyj:n yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevaa 1 §:ää siten, että
yhtiön kotipaikaksi muutetaan nykyisen Oulun sijasta Helsinki sekä
alennetaan Elektrobit Oyj:n osakepääomaa 2.000.000 eurolla varojen
jakamiseksi Bittium Oyj:lle sekä 7.941.269 eurolla varojen siirtämiseksi
Elektrobit Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakepääoman alennus tulevat voimaan, kun jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

In accordance with the demerger plan as a part of the demerger, Article
1 of Elektrobit Corporation’s Articles of Association concerning the company’s domicile is to be amended so that the domicile of the company is
changed to Helsinki instead of the current domicile of Oulu and Elektrobit Corporation's share capital will be decreased by EUR 2,000,000 in
order to distribute funds to Bittium Corporation and by EUR 7,941,269 in
order to transfer funds to Elektrobit Corporation's fund for invested unrestricted equity. The amendment of the Articles of Association and the
decrease of share capital will come into effect when the implementation
of the demerger is registered.

7. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

7. Resolution on the remuneration of the members of Bittium Corporation’s Board of Directors

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium
Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Proposal for the remuneration to members of Bittium Corporation's
Board of Directors will be made by Elektrobit Corporation's Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be
published on the company's website and as a stock exchange release.

8. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

8. Resolution on the number of members of Bittium Corporation’s
Board of Directors

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium
Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Proposal for the number of members of Bittium Corporation's Board of
Directors will be made by Elektrobit Corporation's Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be published
on the company's website and as a stock exchange release.

9. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen

9. Election of members of the Board of Directors

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium

Proposal for the members of Bittium Corporation's Board of Directors will

Oyj:n hallituksen jäseniksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.

be made by Elektrobit Corporation's Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be published on the
company's website and as a stock exchange release.

10. Bittium Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

10. Resolution on the remuneration of Bittium Corporation’s auditor

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium
Oyj:n tilintarkastajan palkkioksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Proposal for the remuneration for Bittium Corporation’s auditor will be
made by Elektrobit Corporation's Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be published on the company's website and as a stock exchange release.

11. Bittium Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

11. Election of Bittium Corporation’s auditor

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium
Oyj:n tilintarkastajaksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.

Proposal for Bittium Corporation's auditor will be made by Elektrobit
Corporation's Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be published on the company's website and as a
stock exchange release.

12. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

12. Authorizing Bittium Corporation’s Board of Directors to decide
on the repurchase of own shares

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään Bittium Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Elektrobit Corporation’s Board of Directors proposes to the General
Meeting that Bittium Corporation’s Board of Directors is authorized to
decide on the repurchase of the Bittium Corporation’s own shares as follows:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12
500 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 9,45 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

A maximum of 12,500,000 shares may be repurchased, which is estimated to correspond to approximately 9.45 per cent of all the shares in
Bittium Corporation after the implementation of the demerger. Only the
unrestricted equity of the company can be used to repurchase own
shares on the basis of the authorization.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Own shares can be repurchased at a price formed in the public trading
on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market.

Bittium Oyj:n hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Bittium Corporation's Board of Directors decides how own shares will be
repurchased. Own shares can be repurchased using, inter alia, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to
the shareholdings of the shareholders (directed repurchase).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

The authorization is effective until 30 June 2016.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen omien osakkeiden hankkimisesta tämän valtuutuksen nojalla vasta jakautumisen täytäntöönpanon
jälkeen.

Bittium Corporation's Board of Directors is permitted to make a decision
based on this authorization only after the implementation of the demerger.

13. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

13. Authorizing Bittium Corporation's Board of Directors to decide
on the issuance of shares as well as the issuance of special rights
entitling to shares

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Elektrobit Corporation’s Board of Directors proposes to the General
Meeting that Bittium Corporation's Board of Directors be authorized to
decide on the issuance of shares as well as the issuance of other special rights entitling to shares referred to in chapter 10, section 1 of the
Companies Act as follows:

Valtuutuksen nojalla annettavien Bittium Oyj:n osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa arviolta
noin 18,90 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

The maximum number of Bittium Corporation shares to be issued based
on the authorization is 25,000,000, which is estimated to correspond to
approximately 18.90 per cent of all the shares in Bittium Corporation after the implementation of the demerger.

Bittium Oyj:n hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Bittium Corporation's Board of Directors decides on all conditions of the
issuance of shares and of special rights entitling to shares. The authorization concerns both the issuance of new shares as well as the transfer
of treasury shares. The issuance of shares and of special rights entitling
to shares may be carried out in deviation from the shareholders' preemptive rights (directed issue).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

The authorization is effective until 30 June 2016.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Bittium Corporation's Board of Directors is permitted to make a decision
based on this authorization only after the implementation of the demerger.

14. Päättäminen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä
ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa

14. Resolution on the number of Elektrobit Corporation’s Board
members and on changes to the composition of the Board

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja kokoonpanossa tapahtuviksi muutoksiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Proposal for changes in the number and composition of Elektrobit Corporation's Board members will be made by Elektrobit Corporation's
Board of Directors before the Extraordinary General Meeting. The proposal will be published on the company's website and as a stock ex2

change release.

15. Kokouksen päättäminen

15. Closing of the meeting

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

B. DOCUMENTS OF THE GENERAL MEETING

Jakautumissuunnitelma, Elektrobit Oyj:n tilikausien 2012, 2013 ja 2014
tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset, Elektrobit Oyj:n 15.4.2015 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien kohtia 12 ja
13, hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.elektrobit.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Elektrobit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015 on sen valmistuttua nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla.

Demerger plan, Elektrobit Corporation’s financial statements, annual reports and auditor’s reports for 2012, 2013 and 2014, minutes of the Annual General Meeting held on 15 April 2015, proposals of the Board of
Directors to the Extraordinary General Meeting regarding items 12 and
13, statement of the Board of Directors on events that have occurred after the annual report and that have an essential effect on the state of the
company and as well as this notice to the General Meeting are available
on Elektrobit Corporation’s website www.elektrobit.com. The proposals
for decisions and other documents mentioned above are also available
at the General Meeting, and copies of these documents and of this notice will also be sent to shareholders upon request. The interim report for
1 January – 31 March 2015 will be available on the above mentioned
website when it has been prepared.

Hallituksen ehdotukset kohdissa 7, 8, 9, 10, 11 ja 14 ovat nähtävissä
edellä mainituilla internet-sivuilla niiden valmistuttua.

Proposals of the Board of Directors for items 7, 8, 9, 10, 11 and 14 will
be available on the above mentioned website when they have been prepared.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

C. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE GENERAL
MEETING

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

1. Shareholders registered in the shareholders’ register

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Each shareholder, who is registered on Monday 1 June 2015 in the
shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd, has
the right to participate in the General Meeting. A shareholder, whose
shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is
registered in the shareholders' register of the company.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.6.2015 klo 10
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

A shareholder, who is registered in the shareholders' register of the
company and who wants to participate in the General Meeting, shall register for the meeting no later than on Monday 8 June 2015 by 10.00 a.m.
by giving a prior notice of participation. The notice has to be received by
the company before the end of the registration period. Such notice can
be given:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 29.4.2015 klo
8.00 alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15
välisenä aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590
Oulu.

a) on the company’s website www.elektrobit.com, as from 29 April 2015
at 8.00 a.m;
b) by telephone +358 40 344 3322 or +358 40 344 5425 on weekdays
between 9.00 a.m. and 3.00 p.m.;
c) by telefax +358 8 343 032 or
d) by regular mail to the address Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie
8, 90590 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her
name, personal identification number or business identity code, address,
telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. The personal data given to Elektrobit Corporation is used only in
connection with the General Meeting and with the processing of related
registrations.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

The shareholder, his/her authorized representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right
of representation at the General Meeting.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

2. Holders of nominee registered shares

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
1.6.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.6.2015 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

A holder of nominee registered shares has the right to participate in the
General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on
Monday, June 1, 2015 would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right
to participate in the General Meeting requires, in addition, that the
shareholder on the basis of such shares has been registered into the
temporary shareholders' register held by Euroclear Finland Ltd at the
latest on Monday 8 June 2015 by 10.00 a.m. As regards nominee registered shares this constitutes due registration for the General Meeting.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

A holder of nominee registered shares is advised to request without delay the necessary instructions regarding registration in the temporary
shareholder's register, the issuing of proxy documents and registration
for the General Meeting from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of
nominee registered shares, who wants to participate in the General
Meeting, into the temporary shareholders' register of the company at the
3

latest by the time stated above.
Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

Further information on the General Meeting and participation in the
General Meeting is available on the company's website
www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

3. Proxy representative and powers of attorney

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

A shareholder may participate in the General Meeting and exercise
his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy
representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a
reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder.
If a shareholder participates in the General Meeting by means of several
proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative
represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Possible proxy documents should be delivered in originals to the address Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, Finland,
before the end of the registration period.

4. Muut tiedot

4. Other information

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Pursuant to chapter 5, section 25 of the Companies Act, a shareholder
who is present at the General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the meeting.

Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.4.2015 yhteensä 132 260
024 osaketta ja ääntä.

On the date of this notice to the General Meeting 29 April 2015, the total
number of shares and votes in Elektrobit Corporation is 132,260,024.

Oulussa / Oulu
29.4.2015
EB, Elektrobit Oyj / EB, Elektrobit Corporation
Lisätietoja / Further Information
Jukka Harju, toimitusjohtaja / CEO: Tel. +358 40 344 5466
Kari Jokela, lakiasiainjohtaja / Chief Legal Officer: Tel. +358 40 344 5258
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