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HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2013
HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA
LUOVUTTAMALLA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA JA ANTAMALLA UUSIA OSAKKEITA
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla
yhteensä enintään 11.521.929 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä (2) antamalla maksua
vastaan yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.
(1) Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat ensinnä kaikki yhtiön hallussa 31.12.2012 olleet omat
osakkeet, 5.059.233 vaihto-osaketta ja 212.696 kantaosaketta. Toiseksi valtuutuksen kohteena ovat
kaikki yhtiökokouksessa 27.3.2013 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen
nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet, joita ehdotuksen mukaan voitaisiin hankkia yhteensä enintään
6.250.000 kappaletta, ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään
1.250.000 kappaletta kantaosakkeita. Yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeen nojalla kantaosakkeet
voidaan muuntaa vaihto-osakkeiksi, mistä johtuen tämä osakeantivaltuutus voi koskea enintään
11.521.929 vaihto-osaketta ja enintään 1.462.696 kantaosaketta, kuitenkin yhteensä enintään
11.521.929 yhtiön osaketta.
(2) Hallitus voisi valtuutuksen nojalla antaa maksua vastaan uusia vaihto-osakkeita enintään
20.000.000 kappaletta, mikä on noin 12,1 % nykyisestä osakkeiden lukumäärästä.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja
uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseen.
Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään niiden luovutushetken mukainen käypä arvo,
joka määräytyy Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, mutta osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa omia osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeetta. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin.
Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi
niistä päättää.
Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään viisi (5)
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 27.3.2013 lukien.
Vielä hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 hallitukselle myöntämät
valtuutukset osakeanneista päättämiseen lakkaavat olemasta voimassa 27.3.2013.
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