
   

 

   

HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018 

 
 

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017 ei makseta osinkoa.  
 

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan.  
 
3. Tilintarkastajan valitseminen  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi 
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & 
Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen. 

 
4. 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. Muissa kuin 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisessa järjestyksessä toteuttavissa 
osakeanneissa ja/tai erityisten oikeuksien antamisessa tai maksuttomissa osakeanneissa 
osakekohtainen merkintähinta ei saa olla hallituksen päätöstä edeltävää yhtiön kolmen 
kuukauden osakkeen painotettua keskikurssia alhaisempi. Tätä merkintähintaa koskevaa 
rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, joissa hallitus päättää valtuutuksen perusteella 
suunnatusta tai maksuttomasta osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta liittyen 
hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2019 asti eikä ehdotetulla 
valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa 
valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta.   

 
Helsingissä 19.3.2018  

 
Nurminen Logistics Oyj 
Hallitus  


