
Hallituksen ehdotukset Vincit Group Oyj:n 25.4.2018 

pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 

 

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 

maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.456.122 euroa. Osinko maksetaan 

osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2018 merkitty Euroclear 

Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2018 alkaen. 

2. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 

3. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 

euroa kuukaudelta, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 

euroa kuukaudelta ja että hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille maksetaan 

kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta 

aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 

prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta 

yhtiökokouksessa.  

4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet 

kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa. 

5. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Petri Niemi, 

Eka Ruola ja Artti Aurasmaa ja uusina jäseninä Tomi Pienimäki ja Kirsi Piha. Osakkeenomistajat, jotka 

edustavat yhteensä yli 32 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen 

ehdotusta yhtiökokouksessa. 

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he 

valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Tomi Pienimäen.  

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Vincitin internet-

sivuilla www.vincit.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2018. 

 

 

http://www.vincit.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2018


6. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 

hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 

7. Tilintarkastajan valitseminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG 

Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta 

päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. 

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 §:ää muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"1 § Toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Vincit Oyj. 

Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Vincit Plc.” 

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten 

oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 18 % yhtiön kaikkien 

osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.  

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön 

hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 saakka. 

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 

ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 

omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: 

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan 

Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä 

kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 



osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön 

jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan 

pantiksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 

saakka, kuitenkin enintään 30.4.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät 

hankintavaltuutukset. 

 

Tampereella 26.3.2018 

VINCIT GROUP OYJ 

Hallitus  

 

 

 

 

 


