
 
 
 

 

 

 

Panostaja Oyj:n hallituksen ehdotukset 6.2.2020 pidettävälle 

varsinaiselle yhtiökokoukselle 
 

 

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja hallituksen valtuutta-
misesta päättämään varojenjaosta 

 
Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2018-31.10.2019 maksetaan 
osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 10.2.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. 
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.2.2020.  

 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan 
mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa 
joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen 
perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutuksen ehdo-
tetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liitty-
vistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen al-
kamiseen saakka. 

 

 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi 
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiot kohtuullisen 
laskun mukaan.  
 

 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumääräksi  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).  

 
 
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan ti-
lintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 
 
 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta 

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vas-
taa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostu-
vaan hintaan.  
 
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osak-
keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 



 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osak-
keiden hankkimisesta.  
 
Valtuutus on voimassa 5.8.2021 saakka.   
 
 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä  
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa 
erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:  
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.200.000 osaketta.  
 
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osak-
keiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomis-
tajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  
 
Valtuutus on voimassa 5.8.2021 asti.  

 


