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AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 27.3.2019 

PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen ja 

hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista 

 

Ahlstrom-Munksjö Oyj:llä on taseen 31.12.2018 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 

777 405 417,67 euroa. 

 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 

0,52 euroa osakkeelta.  

 

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan 

osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 on merkitty 

osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai 

Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus ehdottaa, että 

ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 5.4.2019. 

 

Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2019 

osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi 

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

pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 25.9.2019 pidettäväksi sovitussa 

kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi 

silloin 27.9.2019 ja maksupäivä viimeistään 4.10.2019. 

 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 

yhteensä enintään 100 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin 

hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan 

palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 

Tilintarkastajan valitseminen 

 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi 

valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi 

tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
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antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 11 500 000 osaketta (mukaan lukien erityisten 

oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä 

ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden 

antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. 

 

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai 

toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  

 

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen 

ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen 

hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

 

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

 

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) 

kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön 

aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman osakeantivaltuutuksen. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä 

niiden pantiksi ottamisesta 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien 

osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella 

voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 11 500 000 yhtiön omaa osaketta, 

mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin 

huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina 

kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

 

Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja joko 

kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin 

osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä 

hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan 

pääomaan kuuluvilla varoilla. 

 

Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, yhtiöllä pidettäviksi tai 

mitätöitäviksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden 

hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. 

 

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) 

kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön 
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aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 antaman omien osakkeiden 

hankkimisvaltuutuksen. 

 

 

Helsingissä, 14.2.2019 

 

Hallitus 


