
 
 

 

 

 

 

MUNKSJÖ OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 6.4.2016 PIDETTÄVÄLLE 

VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

 

Yhtiöllä ei 31.12.2015 taseen mukaan ole jakokelpoisia voittovaroja, joten hallitus 

ehdottaa, että tilivuodelta 2015 ei makseta osinkoa. 

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman 

palautuksena 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen 

määrä on 0,30 euroa osaketta kohden. 

 

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun 

täsmäytyspäivänä 8.4.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland 

Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa 

rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. 

Euroclear Sweden AB huolehtii pääoman palautuksesta Euroclear Sweden 

AB:ssa rekisteröidyille osakkeille. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 

19.4.2016. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että 

tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen 

 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että 

tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön 

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. 

 



 

 

 

 

 

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja 

luovuttamiseen 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 

omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä 

tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

 

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 

4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon 

osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina 

kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan 

hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin 

yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden 

hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös 

oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten 

mukaisessa suhteessa. 

 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa 

olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, 

kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää 

omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa 

osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet 

voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai 

muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on 

myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä 

mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen 

oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus 

sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden 

luovuttamisen ehdoista. 

 

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja 

pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 

päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

 

Tukholmassa 11.2.2016 

 

Hallitus 


