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Pöytäkirjan liitteet 6 & 8-13 
EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 20.4.2020 
  
Liite 6:  
Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingomaksusta päättämisestä 
Emoyhtiön tilikauden voitto on 2 659 458,37 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikau-
delta 1.1.2019-31.12.2019 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan 
osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,35 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaet-
tavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. 
  
Liite 8:  
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen pu-
heenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja jäsenen 20 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouk-
sista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.  
 
Liite 9: 
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että 
hallituksen jäsenmääräksi päätetään neljä (4). 
  
Liite 10: 
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäseniksi 
Incap Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiöko-
koukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Ville Vuori sekä uudeksi hal-
lituksen jäseneksi Kaisa Kokkonen.  
 
Liite 11: 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 
  
Liite 12: 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on 
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Bengt Nyholmin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
  
Liite 13: 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antami-
sesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 436 516 uutta osaketta.  
 
Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osak-
keita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan 
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rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättä-
mällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 
  
Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voi-
daan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus 
päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.  
 
Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
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