
 

 

 

Altia Oyj:n hallituksen ehdotukset 4.6.2020 pidettävälle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle (sellaisena kuin ne on täsmennetty 
13.5.2020) 
 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / 
täsmennetty ehdotus 13.5.2020 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2019 tilinpäätöksen mukaan 96 936 582,11euroa, joka 
sisältää tilikauden voiton 38 585 786,54 euroa. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,21 
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 8.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.6.2020. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta siten, että 
valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus 
on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.  

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden 
kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta 
osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa 
tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. 

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. 

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka 
vahvistetaan.  

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että 
tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

Tilintarkastajan valitseminen 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön 
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut 
yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä 
lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan 
jäsentä nykyisen seitsemän jäsenen sijasta. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäinen lause kuuluisi 
muutoksen jälkeen seuraavasti: 

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.” 

Muilta osin yhtiöjärjestyksen 4 § säilyy muuttumattomana. 

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, 
että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen 



 

 

 

lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin 
vahvistamisesta. Yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan 
seuraavasti:  

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on esitettävä: 
1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat 
tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus; 
2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä: 
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle; 
4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta; 
5. palkitsemisraportin vahvistamisesta; 
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 

valittava: 
1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksenjäsenet; 
2. tilintarkastaja; 

käsiteltävä: 
1. osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat; sekä 
2. kokouskutsussa mainitut muut asiat.” 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 360 000 
yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen 
tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen 
hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille 
samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten 
mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet 
hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai 
osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien 
osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, 
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021. 
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