
 

 
HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2013 
 
 

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen ehdotus varojen jakamisesta 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2012 päättyneeltä 
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta pääoman palautuksena 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 
siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,08 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen 
mukaan pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun 
täsmäytyspäivänä 18.4.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 31.5.2013. 

 
2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen  

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi 
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG 
Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio 
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  
 

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n 
muuttamista seuraavasti:  
 
Lisätään lauseet: ”Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, henkilöstöasioista, 
rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä sekä muista 
konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytär- ja 
osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.” 
 
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi seuraavasti:  
 
”2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja, harjoittaa 
kuljetustoimintaa ja rahoitustoimintaa sekä muuta edellä mainittuihin liittyvää toimintaa koti- 
ja ulkomailla. Yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, 
veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa varten 
omistaa ja hallita kiinteistöjä, olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä 
yrityksissä sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi 
hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin 
hallinnosta, henkilöstöasioista, rahoituksesta, taloudesta, tietohallinnosta, lakiasioista ja 
viestinnästä sekä muista konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi harjoittaa 
toimintaa itse sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.” 

  



        

 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 50.000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, 
hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla 
pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa 
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan 
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu 
hankkiminen). Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista 
muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.   

 
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta.  

 
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai 
luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta 
osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun 
muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja 
investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden 
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

 
Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta 
osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää 
myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi 
kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista 
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen 
nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin 
yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää 
myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.    

 
 
 

Helsingissä 25.3.2013 
 
Nurminen Logistics Oyj 
Hallitus 
 
 


