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Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Koska yhtiöllä ei ole 31.12.2016 päivätyssä taseessa jakokelpoisia varoja, hallitus
ehdottaa, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2016.
Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella
varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena
siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,23 euroa osaketta kohden. Pääoman
palautus
maksetaan
syyskuussa
2017
osakkeenomistajalle,
joka
maksun
täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin.
Hallitus päättää 4.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän
ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 6.9.2017 ja maksupäivä viimeistään
13.9.2017.
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 omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 8 000 000
kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa
erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet
hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla
omalla pääomalla.
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Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajan
etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa ja
muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää
osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen
omien osakkeiden myymisestä.
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden
kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.
Tukholmassa 6.4.2017
Hallitus
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