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HALLITUKSEN EHDOTUKSET 23.3.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2021 oli 52.231.814 euroa, josta vuoden 2021 
nettotulos oli 19.743.436 euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan 
taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat 
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä 
on 1.4.2022. 

Hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen 
vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voi vaatia 
vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta. 

2. Johdon palkitsemisraportin esittäminen 

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, 
yhtiön pörssitiedotteella julkistama vuoden 2021 johdon palkitsemisraportti, joka on 
saatavilla viimeistään 2.3.2022 myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.rapalavmc.com/fi, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös 
palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. 

Palkitsemisraportti on saatavilla viimeistään 2.3.2022 yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.rapalavmc.com/fi. 

3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. 

http://www.rapalavmc.com/fi
http://www.rapalavmc.com/fi
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4. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young 
Oy. 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 
3.900.000 kappaletta, mikä vastaa 10,00 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tällä hetkellä. 
Edellä mainittu enimmäismäärä koskee sekä osakeantia että optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutusta voidaan myös käyttää 
kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita 
voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta. 

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita 
tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti), 
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus on oikeutettu 
valtuutuksen nojalla päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus 
kattaa sekä uusien että olemassa olevien osakkeiden antamisen. Valtuutus on voimassa 
23.9.2023 asti. Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 
25.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista 
rekisteröidyistä osakkeista päätösehdotuksen hetkellä. 
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Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja siten omien 
osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoisia varoja. Osakkeet voidaan hankkia 
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai 
kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa 
pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. 

Hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa eli suunnattuna 
hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä 
markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai 
muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan.  

Yhtiön hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista, mukaan 
lukien siitä miten osakkeet hankitaan. Osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun 
muassa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 23.9.2023 asti. Jos tämä valtuutus hyväksytään, se 
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen. 

 

Helsingissä, 28.2.2022 

 

RAPALA VMC OYJ 

Hallitus 
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OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 23.3.2022 PIDETTÄVÄLLE 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

 

1 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat 
vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen 
ja sen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1.000 euroa 
kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa 
yhtiöön. 

2 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä. 

3 Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma 
Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis d’Alançon ja Vesa Luhtanen. Lisätietoja ehdotetuista 
hallituksen jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.rapalavmc.com/fi. 

 

http://www.rapalavmc.com/fi

	Hallituksen ehdotukset AGM 2022
	HALLITUKSEN EHDOTUKSET 23.3.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
	1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
	2. Johdon palkitsemisraportin esittäminen
	3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
	4. Tilintarkastajan valitseminen
	5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
	6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


	Rapala VMC Corporation - (FIN) Shareholders' proposals to AGM 2022
	1 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
	2 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
	3 Hallituksen jäsenten valitseminen


