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EHDOTUKSET 30.3.2017 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

 

1.                   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille. 
 
2.                 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen 
tietoon, että he esittävät valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota 
seuraavasti hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (sama kuin vuonna 2016) ja muille hallituksen 
jäsenille 22 000 euroa (sama kuin vuonna 2016). Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta 
muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). 
 
Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa 
olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota. 
 
3.                 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen 
tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 4 jäsentä. 
 
4.                Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen 
tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Sami Alatalon, Hannu Kottosen 
(riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä), Kristiina Lagerstedtin (riippumaton 
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) ja Jouko Peräahon. 
 
Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  
 
Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat 
hallituksen puheenjohtajaksi Sami Alatalon. 
 

5.                 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen 
tietoon, että he esittävät valittavalle tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan. 
 
6.                 Tilintarkastajan valitseminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen 
tietoon, että he esittävät valittavaksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on 
ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran. 
 
7.                 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
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yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 
osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. 
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei 
yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin 
myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset. 
 
8  Päätös yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja 
niihin perustuvat oikeudet on menetetty niiden 3 480 osakkeen osalta, jotka ovat yhtiön nimissä olevalla 
yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista 
arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu. Ilmoittautumisaika on yhtiön 
hallituksen 21.10.1994 tekemän päätöksen mukaisesti päättynyt 31.3.1995. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


