
 Olvi Oyj:n hallitus  

                                 
                                                        

                                     
 
 

Olvi Oyj:n hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 

16.4.2014  
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien 

osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa 

erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla 

seuraavin ehdoin: 

 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, 

minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 

suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-osakkeen hankintahetken 

markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden 

järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 

tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä 

vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,5 prosenttia kaikista äänistä, 

joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan 

jakautumiseen yhtiössä. 

 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 

2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta 

yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa 

hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 

500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta 

("Osakeantivaltuutus"). 

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai 

useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja 

yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he 

ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 

suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 

esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman 

pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön 

kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen 

on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen 

painava taloudellinen syy.  

 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 

 

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen 

päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta 

koskevasta päätöksestä lukien. 

 

 


