
 

 

 

 

 

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 29.3.2018 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 

YHTIÖKOKOUKSELLE 

 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osak-

keelta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa 0,02 euron suuruisessa erässä. Ensimmäi-

nen erä maksetaan 11.4.2018 osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 

4.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 

maksetaan marraskuussa osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 

merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  Hallitus päättää 

30.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja osingon-

maksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 1.11.2018, ja osingonmaksupäivä 

8.11.2018. 

 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksy-

män laskun mukaan.  

 

Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiö-

kokouksen päättymiseen saakka valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Ernst & 

Young Oy. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 

2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla va-

roilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien osakkei-

den enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä on alle 5,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeis-

ta.  

 

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 osak-

keiden suhteessa.  

 

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankin-

tahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen 

ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen 

mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaisi varsinaisessa 

yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 

luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraa-

vasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 

000 osaketta, mikä vastaa noin 12,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  Valtuutusta voi-



  

daan käyttää optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös joh-

don tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää 

kuin 900 000 osaketta.  Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-

ten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että 

omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on 

voimassa 29.3.2021 saakka. 

 

 

Helsingissä, 1.3.2018 

 

RAPALA VMC OYJ 

Hallitus 

 


