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HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN 
VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 
 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon 
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden 
enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien 
osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OPTIO-JA 
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA  
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta osakeannilla tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.  
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.000.000 
uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevan yhtiön oman 
osakkeen luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Uudet 
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa 
joko maksua vastaan tai maksutta.  Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita 
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Optioiden ja erityisten oikeuksien 
perusteella annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden 
enimmäismäärään. 
 
Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut optio- ja muut 
erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön 
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla 
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, 
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien 
järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen 
osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 
 
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.  Valtuutus 
on voimassa 31.3.2017 saakka. 
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