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HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2010

1. Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009
maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille makseta osinkoa. Yhtiön rekisteröity osakemäärä 31.12.2009 oli 26.406.063
osaketta, joista yhtiön hallussa oli 620.000. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 12.4.2010.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 19.4.2010.
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 § ja 12 § poistetaan ja
yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan vastaavasti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että 1 §,
5 § ja 10 § (entinen 11 §) muutetaan kuulumaan seuraavasti:
1§

Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo Abp. Yhtiön
kotipaikka on Helsinki.

5§

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja
yhtyy.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan pörssitiedotteella ja sanomalehti-ilmoituksella, joka
julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan
enintään 500.000 omaa osaketta.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa
ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin
tasaamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
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Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin
yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai
useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 1.120.000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden
luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Helsingissä 15. helmikuuta 2010
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