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HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2012 

 
 
 
 

1. Osingonmaksu  
 

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja 
ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.4.2012 on merkitty Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 
17.4.2012. 

 
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 
oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.  Valtuutus käsittää 
oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. 

 
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista 
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita 
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään 
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää 
oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. 
Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 
Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi 
ottamisesta 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 2013 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.  

 
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

 
Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 
5.4.2011 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen. 
  

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa 
olevia osakkeita 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia 
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omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä 
enintään 834 529 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 osakeannin 
ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2015 asti.   

 
Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. 
Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön 
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy.  

 
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.  

 
Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 
5.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. 
 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista  
 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhdestä maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen 
oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden 
päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, 
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen 
laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 
osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.9.2015 asti.  

 
Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 
5.4.2011 antaman osakeantivaltuutuksen. 
 

 
Helsingissä 8. maaliskuuta 2012 
 
Aspo Oyj 

 
Hallitus  

 
 

  


