
 

 

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 
 
Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,18 euroa osakkeelta.  Osinko 
maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 osakkeenomis-
tajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, 
että osinko maksetaan 31.3.2014. 
 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajien palkkioiksi  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintar-
kastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan. 
 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinnasta  
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön 
tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin, ja varatilintarkastajaksi KHT Lasse Holopai-
nen. 
 
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukseen osallistumista ja 
kokouskutsua koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
 
”9 § Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen 
 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle en-
nakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen 
(10) päivää ennen kokousta. 
 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla  
 
1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja   
 
2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite 
vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sano-
malehdessä. 
 
Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi 
(2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) 
viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täs-
mäytyspäivää.”  
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hank-
kimisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yh-
dessä tai useammassa erässä enintään 14.150.000 kappaletta. Ehdotettu valtuutuksen enim-
mäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 



 

2 (2) 

 
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, minkä 
vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osak-
keiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestä-
mässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan 
kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäis-
vastike on osakkeen alin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voi-
massaoloaikana ja enimmäisvastike vastaavasti osakkeen ylin kaupankäyntihinta Helsingin 
Pörssin pörssilistalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 
Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 18.3.2013 päätetyn hankintavaltuutuksen. 
 
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkee-
seen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osake-
annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa uusien osakkeiden antamisella tai yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päät-
tää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oike-
uksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.  
  
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 28.300.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen 
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.  
 
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutus-
ta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääoma-
rakenteen vahvistamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuiten-
kaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista eh-
doista. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 
Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 18.3.2013 päätetyn valtuutuksen päättää osakean-
nista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
 
Helsingissä 5.2.2014 
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