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SPONDA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2015 ESITYSLISTA 
 
Sponda Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 16.3.2015 klo 
14.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaaminen 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

 
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esit-

täminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,19 euroa osakkeelta.  
Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2015 
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. 
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.3.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättä-
minen 

Sponda Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valit-
taville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päät-
tyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 66.000 eu-
roa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 
33.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista makse-
taan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja hallituk-
sen jäsenille 600 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenil-
le maksetaan 600 euroa valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohta-
jalle 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että 
vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. 
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 
ajalta 1.1. - 31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että matkakus-
tannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  

Sponda Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lu-
kumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
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12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Sponda Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 
vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet 
Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja 
Talma ja Raimo Valo. 

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että ti-
lintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yh-
tiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on il-
moittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, ja varatilintarkasta-
jaksi KHT Petri Kettunen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan 
hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 14.150.000 kappaletta. Ehdotettu val-
tuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä, min-
kä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hin-
taan kaupankäynnissä Helsingin Pörssin pörssilistalla. Omien osakkeiden hankkimisen 
vähimmäisvastike on osakkeen alin kaupankäyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla 
valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastaavasti osakkeen ylin kaupan-
käyntihinta Helsingin Pörssin pörssilistalla valtuutuksen voimassaoloaikana. 
 
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. 

 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn omien 
osakkeiden hankintavaltuutuksen. 
 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa uusien osakkeiden anta-
misella tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisella. Hallitus voi valtuu-
tuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeu-
desta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.  
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Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 28.300.000 osaketta. Ehdotettu valtuu-
tuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.  
 
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää val-
tuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yh-
tiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjel-
mien toteuttamiseksi.  
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista 
ehdoista. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 päätetyn valtuu-
tuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misesta. 
 

17. Kokouksen päättäminen 


