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NRO AIHE

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puolesta Vastaan Tyhjä OS. YHT ÄÄNET YHT.

Argos Funds - Family Enterprise c/o Fundpartners Solutions (Europe) S.A. 70 000 70 000 70 000

Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap 193 509 193 509 193 509

Nordea 1 Sicav 383 651 383 651 383 651

Odin Finland 1 345 200 1 345 200 1 345 200

Hall. rek. äänestysohjeet yhteensä 1 345 200 647 160 1 992 360 1 992 360
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Yhtiökokoukseen saapui paikalle yhteensä: 28 543 888

Osakkaita edustettuna (hlö) 45

Osakkeiden kokonaismäärä 39 000 000

 - Omat osakkeet per 29.3.2017 -677 208

Yhtiökokouksessa äänioikeutetut max. 38 322 792

Yhtiökokouksessa edustettuna äänioikeutetuista osakkeista 74,48 %

Yhtiökokouksessa edustettuna kaikista osakkeista 73,19 %
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HALLITUKSEN EHDOTUS 30.3.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 

 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päät-
tämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pää-
omaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä, ottaen kuitenkin huomioon osa-
keyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu 
osakkeiden enimmäismäärä vastaa n. 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voi-
daan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutet-
taviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omis-
tamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestä-
mässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymi-
seen asti, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa 1.4.2016 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen. 
 
 
Helsingissä, 2.3.2017 
 
RAPALA VMC OYJ 
Hallitus 
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HALLITUKSEN EHDOTUS 30.3.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 

 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti. 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 
000 osaketta, mikä vastaa noin 12,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää 
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. 
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. 
Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osak-
keenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 
30.3.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on 
voimassa 30.3.2022 saakka. 
 
 
Helsingissä, 2.3.2017 
 
RAPALA VMC OYJ 
Hallitus 
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ÄÄNESTYS 1 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 

Äänestyksen tulos. 
Äänestykseen osallistui 28 540 051 osaketta jotka edustavat 73,18 prosenttia osakkeista ja äänistä. 

Osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 230 osaketta. Jos kaikilla kokouksessa edustetuilla osakkeilla ei käytetä äänioikeutta, on 
erikseen todettava täyttyykö 2/3 määräenemmistö 1) annettujen äänien ja 2) kokouksessa edustettujen osakkeiden osalta. 

 

 Annetut äänet 
(hylätyt äänet/tyhjät äänet eivät ole annettuja ääniä) 

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16 889 029 ääntä eli 59,18 % annetuista äänistä, mikä on 
vähemmän kuin 2/3 annetuista äänistä. 

Hallituksen ehdotusta on vastustanut 11 650 792 ääntä eli 40,82 %, mikä on vähemmän kuin 2/3 kokouksessa edustetuista 
osakkeista. 

 

Kokouksessa edustetut osakkeet 
(tyhjät äänet/hylätyt äänet lasketaan mukaan) 

Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta on kannattanut 16 889 029 osaketta eli 59,18 %, mikä on vähemmän kuin 
2/3 kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Hallituksen ehdotusta vastusti 11 650 792 osaketta eli 40,82 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. 
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Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
 
8 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hy-
väksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-
tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
 
 
Helsingissä, 2.3.2017 
 
RAPALA VMC OYJ 
Hallitus 

 


