STYRELSENS FÖRSLAG TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE
BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 15 APRIL 2015
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Enligt balansräkningen per den 31 december 2014 har bolaget inga
utdelningsbara vinstmedel. Styrelsen föreslår därför att ingen dividend för
räkenskapsåret 2014 ska delas ut.
Utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom återbäring av
eget kapital
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,25 euro per aktie utdelas till
aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital på
basis av den balansräkning per den 31 december 2014 som fastställts av
bolagsstämman.
Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
betalningen den 17 april 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att kapitalåterbäringen betalas
den 24 april 2015.
Revisor och revisorns arvode
Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att till revisor
återväljs KPMG Oy Ab, som har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor.
Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att revisorns arvode
betalas enligt av bolaget godkänd räkning.
Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier
samt att motta egna aktier som pant
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv
och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier
som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:
Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets
egna aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens
bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som
pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast

med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande
börskurs.
Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller
bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än i
förhållande till aktieägarnas äganderätt.
Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst
4 000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen
kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som
aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Aktierna kan
överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang
eller för verkställande av bolagets aktiebaserade incentivsystem på det sätt och i
den utsträckning som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om
avyttring av de egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella
företagsköp. Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier
som mottagits som pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla
övriga villkor angående avyttring av egna aktier.
Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att
motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman
avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma
avslutas.
Helsingfors den 12 februari 2015
Styrelsen

