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Elite Varainhoito Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle  
yhtiökokoukselle 2016 
 
 
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 
perusteella maksetaan osinkoa 0,077 euroa osakkeelta, joka on kokouskutsun päivämäärän 
mukaisella osakemäärällä laskettuna yhteensä 745 684,25 euroa. Osinko maksetaan osak-
keenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2016 on merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 
5.4.2016. 

 
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
  

TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 
 Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. 
 
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseen saakka. 
 
Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Sillan-
pää. 

 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA 
 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuu-
tuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.  
 
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden 
merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hy-
väksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen lasket-
tavien osakkeiden lopullisesta määrästä. 
 
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoi-
keudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman raken-
teen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön halliuksen 
vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi. 
 
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen 
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepää-
oman korotukseksi. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen pää-
töksestä. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa 18.8.2015 päätetyn antivaltuutuksen. 

 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti (muuttuva 
kohta alleviivattu): 
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”Lunastuslauseke  
 
Jos A-sarjan osake siirtyy muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle, siirronsaajan on viipy-
mättä ilmoitettava A-sarjan osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja yhtiön A-sarjan osakkeenomista-
jilla on oikeus lunastaa siirron kohteena oleva A-sarjan osake seuraavin rajoituksin ja seuraavilla 
ehdoilla: 
 

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja mukaan lukien perintö ja avio-oikeus. 
 

2. Lunastushinta vastaa B-sarjan osakkeen kolmen (3) kuukauden kaupankäyntipainotettua 
keskiarvoa siihen pörssipäivään saakka, joka edeltää päivää, jona yhtiö on saanut tiedon 
A-sarjan osakkeen siirtymisestä muulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle. 

 
3. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymi-

sestä on ilmoitettu hallitukselle. 
 

4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen te-
kemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava aluehallintovirastoon. 

 
5. Mikäli useampi A-sarjan osakkeenomistaja haluaa lunastaa lunastusoikeuden kohteena 

olevat osakkeet, on heillä oikeus lunastaa lunastusoikeuden kohteena olevia osakkeita 
omistustensa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet arvotaan 
lunastukseen oikeutettujen kesken. 

 
6. Mikäli kaikkia lunastusoikeuden kohteena olevia A-sarjan osakkeita ei lunasteta, vaihde-

taan ne B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1, ellei hallitus toisin päätä.” 
 

 
Elite varainhoito Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 50 % yh-
tiön osakkeiden äänimäärästä, ehdotukset 
 

 
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

 
Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimää-
rästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:  
 
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, maksetaan 
hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 500 euroa hallituksen kokoukselta.  
 
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito-konsernin palveluk-
sessa, ei makseta palkkiota. 

 
 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimää-
rästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. 

 
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

 
Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimää-
rästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Kari Juurakko, Daniel Pas-
ternack, Janne Nieminen, Rami Niemi ja Juha Tynkkynen. 
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Hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on 
esitelty Elite Varainhoito Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.elitevarainhoito.fi/hal-
linto/hallitus.   

 
 
Helsingissä 29.2.2016 
 
 
Elite Varainhoito Oyj 


