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8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018 vahvistettavan 
taseen perusteella emoyhtiön tilikauden voitto 115 023,14 euroa siirretään kertyneiden 
voittovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.  
 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään 
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, 
että hankittava määrä on enintään 711 714 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa 
kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ottaen 
huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät 
hankinnat ehdotetaan tehtävän markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa 
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä 
niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin 
osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen 
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä. 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen 
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa 
pääomaa.  
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
kuitenkin enintään 30.6.2020, saakka.  
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16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen 
päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen 
oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 
 
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhteensä enintään 1 448 240 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan 
tai maksutta.  
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta 
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen 
syy.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen 
liittyvistä ehdoista ja seikoista.  
 
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, 
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön 
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi 
siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja 
toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön 
rekisteröidystä osakemäärästä.  
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
mutta kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset 
suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.  


