
 
 

 

 

 

 

 

MUNKSJÖ OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 11.1.2017 PIDETTÄVÄLLE 

YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

 

 

Yhdistymiseen liittyvät päätökset  

 

Munksjö julkisti 7.11.2016 Munksjön ja Ahlstrom Oyj:n (”Ahlstrom”) liiketoimintojen 

yhdistämisen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisella 

absorptiosulautumisella, jossa Ahlstrom sulautuu Munksjöhön. Sulautumisen seurauksena 

Ahlstromin kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Munksjölle, ja Ahlstrom 

purkautuu (”Yhdistyminen”). Ahlstromin osakkeenomistajat saavat Munksjön uusia 

osakkeita sulautumisvastikkeena nykyisten osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. 

 

Yhdistymisen tarkoituksena on luoda yksi maailman johtavista toimijoista kestävän 

kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa, ja yhdistyneellä 

yhtiöllä on maailmanlaajuinen johtoasema päätuotealueillaan koriste-, suodatin- ja 

irrokepohjapapereissa. Yhdistynyt yhtiö on paremmassa asemassa palvelemaan 

asiakkaita ja sen suurempi koko vahvistaa yhdistyneen yhtiön asemaa arvoketjussa. 

Yhdistyminen luo vahvan ja vakiintuneen perustan, joka tarjoaa useita 

kasvumahdollisuuksia laajemman asiakaskunnan, maantieteellisen ulottuvuuden sekä 

tuote- ja palveluvalikoiman ansiosta. Yhdessä yhtiöt pystyvät palvelemaan monia erilaisia 

loppukäyttösegmenttejä toisiaan täydentävillä tuote- ja palveluvalikoimilla, mikä luo 

mahdollisuuksia innovaatioille uusien asiakaslähtöisten ratkaisujen kautta. Yhtiöiden 

maantieteelliset toiminta-alueet täydentävät toisiaan, koska Munksjöllä on vahva 

markkina-asema Euroopassa ja Etelä-Amerikassa ja Ahlstromilla on vahva markkina-

asema Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia 

maantieteelliseen kasvuun tuoteportfolioita sekä jakelu- ja logistiikkaverkkoja yhteen 

sovittamalla. Yhdistyneellä yhtiöllä on monipuolisempi pohja liikevaihdon ja tuloksen 

osalta laajemman maantieteellisen ulottuvuuden ja laajemman tuotevalikoiman ansiosta, 

ja sillä odotetaan olevan vahva taloudellinen asema ja rahavirta, jotka tukevat yhdistyneen 

yhtiön strategisia kasvutavoitteita. Suurempi koko ja vahvempi pääomapohja tarjoavat 

myös enemmän rahoitusvaihtoehtoja ja alhaisemman velan kustannuksen. Lisäksi 

Yhdistyminen tarjoaa työntekijöille parempia uramahdollisuuksia, mikä tukee yhdistyneen 

yhtiön kykyä houkutella ja pitää palveluksessaan huippuosaajia. Yhdistymisen odotetaan 

luovan merkittävää arvoa yhdistyneen yhtiön sidosryhmille, koska yhtiöiden toimintojen 

koordinointi tarjoaa synergioita. 

 

Toteuttaakseen Yhdistymisen Munksjön hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, 

että se (i) päättäisi Ahlstromin absorptiosulautumisesta Munksjöhön, sisältäen 

sulautumissuunnitelman hyväksymisen ja Munksjön muutetun yhtiöjärjestyksen 

hyväksymisen sellaisena, kuin se on liitetty sulautumissuunnitelmaan, (ii) valtuuttaisi 

Munksjön hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,45 euron pääomanpalautuksesta 

Yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden (vastaten yhteensä enintään noin 22.842.711 

euroa sen jälkeen, kun Yhtiön omistamat omat osakkeet on jätetty ottamatta huomioon) 

Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Munksjön osakkeenomistajille ennen 

Yhdistymisen toteuttamista, ja lisäksi konsultoituaan Munksjön ja Ahlstromin 



 

 

 

 

 

osakkeenomistajien nimitystoimikuntia ylimääräinen yhtiökokous (iii) päättäisi Munksjön 

hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valitsemisesta, kuten alla on tarkemmin 

esitetty. 

 

Munksjön olemassa olevat osakkeenomistajat, joilla on yhteensä noin 39,6 prosenttia 

kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet siihen, että he osallistuvat 

ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestävät hallituksen ehdotuksien puolesta. 

 

Munksjön hallituksen seuraavat ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää 

kaikkien sen yksittäisten kohtien hyväksymisen yhdellä päätöksellä. 

 

Ehdotetut muutokset Munksjön yhtiöjärjestykseen, Munksjön hallituksen jäsenten 

lukumäärään, Munksjön hallituksen kokoonpanoon ja Munksjön hallituksen jäsenten 

palkkioihin tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. 

 

a) Sulautumisesta päättäminen 

 

Yhdistymisen toteuttamiseksi Munksjön ja Ahlstromin hallitukset hyväksyivät 

sulautumissuunnitelman 7.11.2016, ja sulautumissuunnitelma rekisteröitiin Patentti- ja 

rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 7.11.2016. Sulautumissuunnitelman 

mukaan Ahlstrom sulautuu Munksjöhön absorptiosulautumisella siten, että Ahlstromin 

kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Munksjölle sulautumissuunnitelmassa 

tarkemmin kuvatulla tavalla. 

 

Munksjön hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Ahlstromin 

sulautumisesta Munksjöhön sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy 

sulautumissuunnitelman. Sulautumissuunnitelmassa ja alla esitetyt muutokset Munksjön 

yhtiöjärjestykseen hyväksytään osana sulautumista. 

 

Munksjön yhtiöjärjestyksen 1 §:ää, 2 §:n ensimmäistä lausetta, 4 §:ää ja 6 §:ää 

ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:  

 

”1 § Yhtiön toiminimi on Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”; 

 

”2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa kuitupohjaisten ratkaisujen ja tuotteiden valmistusta, 

jalostusta ja myyntiä sekä muuta tähän liittyvää tai tätä tukevaa toimintaa.”; 

 

”4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista 

jäsentä.”; ja 

 

”6 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen 

hyväksymä tilintarkastusyhteisö.” 

 

Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,9738 Munksjön uutta 

osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, eli sulautumisvastiketta 

annetaan Ahlstromin osakkeenomistajille suhteessa heidän nykyiseen 



 

 

 

 

 

osakeomistukseensa suhteessa 0,9738:1. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan 

sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumäärä olisi murtoluku, murto-osat 

pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Munksjön uusiin 

osakkeisiin yhdistetään ja myydään osakemarkkinoilla ja myyntitulot jaetaan keskinäisten 

osakeomistusten mukaisessa suhteessa niille Ahlstromin osakkeenomistajille, joilla on 

oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Munksjö vastaa murto-osaisten oikeuksien 

myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista. 

 

Perustuen Ahlstromin liikkeeseen laskemiin ja ulkona oleviin osakkeisiin tämän 

yhtiökokouskutsun päivänä Munksjön uusia osakkeita annettaisiin Ahlstromin 

osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena yhteensä 45.376.992 kappaletta.  

 

b) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

 

Munksjön hallitus ehdottaa konsultoituaan Munksjön ja Ahlstromin osakkeenomistajien 

nimitystoimikuntia, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksitoista (11). 

 

c) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

 

Munksjön hallitus ehdottaa konsultoituaan Munksjön ja Ahlstromin osakkeenomistajien 

nimitystoimikuntia, että Munksjön hallituksen jäsenille, jotka valitaan sulautumisen 

täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä alkavalle ja sulautumisen täytäntöönpanon 

rekisteröintipäivän jälkeisen Munksjön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 

päättyvälle toimikaudelle, maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan 

vuosipalkkio on 80.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 50.000 

euroa ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on 40.000 euroa. Tarkastusvaliokunnan 

puheenjohtajan vuosipalkkio on 12.000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 

vuosipalkkio on 6.000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 

6.000 euroa ja muiden palkitsemisvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 3.000 euroa.  

 

Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi Yhtiön matkustussäännön mukaan. 

 

Alla valittujen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan suhteessa heidän toimikautensa 

pituuteen. 

 

d) Hallituksen jäsenten valitseminen 

 

Munksjön hallitus ehdottaa konsultoituaan Munksjön ja Ahlstromin osakkeenomistajien 

nimitystoimikuntia, että nykyiset Munksjön hallituksen jäsenet, Peter Seligson, Elisabet 

Salander Björklund, Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-

Jansson, Mats Lindstrand ja Anna Ohlsson-Leijon, valitaan ehdollisesti jatkamaan 

Munksjön hallituksessa, ja että nykyisistä Ahlstromin hallituksen jäsenistä Hans 

Sohlström, Jan Inborr, Johannes Gullichsen ja Harri-Pekka Kaukonen valitaan ehdollisesti 

Munksjön hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanon 

rekisteröintipäivänä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän jälkeisen 

Munksjön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



 

 

 

 

 

 

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä 

osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth, Peter Seligson ja Hans Sohlström. 

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdolla olevat henkilöt 

ovat ilmoittaneet, että jos heidät valitaan, he nimittävät Hans Sohlströmin hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Peter Seligsonin ja Elisabet Salander Björklundin hallituksen 

varapuheenjohtajiksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla Yhtiön 

internetsivuilla osoitteessa www.munksjo.com/ylimaarainenyhtiokokous. 

 

e) Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen maksusta sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastosta 

 

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Munksjön hallituksen 

päättämään Yhtiön tilikauden 2015 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella yhdellä tai 

useammalla päätöksellä yhteensä enintään 0,45 euron ylimääräisestä 

pääomanpalautuksesta Yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden (vastaten yhteensä 

enintään noin 22.842.711 euroa sen jälkeen, kun Yhtiön omistamat omat osakkeet on 

jätetty ottamatta huomioon) Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Munksjön 

osakkeenomistajille ennen Yhdistymisen toteuttamista. Pääomanpalautus tehdään ennen 

sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Valtuutus on voimassa Munksjön seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

 

 

Tukholmassa 14.11.2016 

 

Hallitus 


