
YHTIÖKOKOUSKUTSU

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsu-
taan varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään torstaina 7.4.2011 kel-
lo 11.00 Olvi-oluthallilla osoittees-
sa Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vas-
taanottaminen ja äänestyslippujen ja-
kaminen aloitetaan klo 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltä-
vät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänten-
laskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääni-
luettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja tilintarkastuskerto-
muksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittä-
minen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämi-
nen ja osingonmaksusta päättäminen 
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksel-
le, että 31.12.2010 päättyneeltä tili-
kaudelta maksetaan osinkoa 1,00 eu-
roa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko 
maksetaan sille, joka on merkit-
ty osingon maksun täsmäytyspäivä-
nä 12.4.2011 osakkeenomistajak-
si Suomen Euroclear Finland Oy:n pi-
tämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 19.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hal-
lituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista 
päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 
yhteensä enemmän kuin 70 prosent-
tia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoitta-
neet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, 
että hallituksen jäsenille maksetaan 
palkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 eu-
roa kuukaudessa, varapuheenjohtajal-
le 2 500 euroa kuukaudessa  ja hal-
lituksen jäsenille 2 000 euroa kuu-
kaudessa. Lisäksi maksetaan koko-
uspalkkioita puheenjohtajalle 950 eu-
roa ja hallituksen jäsenille 650 euroa. 
Matkakulut korvataan yhtiön matkus-
tussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumääräs-
tä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat 
yhteensä enemmän kuin 70 prosent-
tia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoitta-
neet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, 
että hallituksen lukumäärä vahviste-
taan viideksi.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edusta-
vat yhteensä enemmän kuin 70 pro-
senttia yhtiön äänivallasta, ovat il-
moittaneet yhtiölle tulevansa ehdot-
tamaan, että hallitukseen ehdotetaan 
valittavaksi seuraavan varsinaisen yh-
tiökokouksen loppuun saakka nykyi-
set jäsenet Heikki Hortling, Esa Lager, 
Heikki Sinnemaa ja Tarja Pääkkönen. 
Uutena jäsenenä Olvi Oyj:n hallituk-
seen ehdotetaan KTM Jaakko Auteretta 
Helsingistä. Autere toimii Fiskars 
Home -liiketoiminta-alueen johtaja-
na ja Iittala Group Oy Ab:n toimitus-
johtajana.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päät-
täminen
Edelleen edellä mainitut osakkeen-
omistajat ovat ilmoittaneet tulevan-
sa ehdottamaan, että tilintarkastajal-
le maksetaan palkkiota yhtiölle osoite-
tun laskun mukaan, kuten aikaisempi-
na vuosina.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Edelleen edellä mainitut osakkeen-
omistajat ovat ilmoittaneet tulevan-
sa ehdottamaan, että yhtiön varsinai-
seksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajanaan 
Sami Posti, KHT, seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen loppuun saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päät-
tämään omien osakkeiden hankkimi-
sesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 
7.4.2011 pidettävä varsinainen yh-
tiökokous, peruuttaen aikaisem-
mat käyttämättä olevat omien osak-
keiden hankkimisvaltuudet, valtuut-
taisi hallituksen päättämään omien 
A-osakkeiden hankkimisesta seuraa-
vin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden 
kuluessa yhtiökokouksesta lukien 
päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla 
varoilla enintään 245.000 A-osaketta. 
Hallitus voi myös ehdottaa hankittu-
jen osakkeiden mitätöimistä osakepää-
omaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa 
hallituksen hankkimaan omia osakkei-
ta käytettäväksi vastikkeena mahdolli-
sissa tulevissa yrityskaupoissa, inves-
tointien rahoittamiseksi, avainhenkilöi-
den kannustin- ja sitouttamisjärjestel-
mään tai mitätöitäviksi. Omien osak-
keiden hankkiminen toteutettaisiin hal-
lituksen päätöksen mukaisesti Nasdaq 
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä arvo-
papereiden julkisessa kaupankäynnis-
sä osakkeiden hankintahetken mark-
kinahintaan. Osakkeiden hankintahin-
ta suoritetaan myyjille Nasdaq OMX 
Helsinki Oy:n ohjesäännön ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen mukaan mää-
räytyvässä maksuajassa. Koska han-
kittavien A-osakkeiden enimmäismää-
rä on alle 5 % yhtiön koko osakemää-
rästä ja noin 1 % kaikista äänistä, 
osakkeiden hankinnalla ei ole merkit-
tävää vaikutusta osakkeenomistuksen 
ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päät-
tämään omien osakkeiden luovutta-
misesta
Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 
7.4.2011 pidettävä varsinainen yh-
tiökokous, peruuttaen aikaisemmat 
käyttämättä olevat omien osakkei-
den luovuttamisvaltuudet, valtuut-
taisi hallituksen päättämään omien 
A-osakkeiden luovuttamisesta seu-
raavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuo-
den kuluessa yhtiökokouksesta luki-
en päättämään yhtiölle hankittujen 
omien A-osakkeiden luovuttamises-
ta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hal-
litukselle annettujen hankintavaltuu-
tusten perusteella hankittujen osak-
keiden luovuttamisen. Valtuutus oi-
keuttaa hallituksen päättämään siitä, 
kenelle ja missä järjestyksessä omia 
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi-
si luovuttaa omia osakkeita käytet-
täväksi vastikkeena mahdollisissa tu-
levissa yrityskaupoissa, investointi-
en rahoittamiseksi tai avainhenkilöi-
den kannustin- ja sitouttamisjärjes-
telmään. Hallitus on oikeutettu päät-
tämään omien osakkeidensa luovutus-
hinnasta ja luovutushinnan määritte-
lyperusteista.

17. Hallituksen ehdotus yhtiön osak-
keiden lukumäärän lisäämiseksi mak-
suttomalla osakeannilla (split) ja yh-
tiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osak-
keiden lukumäärää lisätään antamal-
la osakkeenomistajille maksutta uusia 
osakkeita omistusten mukaisessa suh-
teessa siten, että kutakin A-sarjan osa-
ketta kohti annetaan yksi A-sarjan osa-
ke ja kutakin K-sarjan osaketta koh-
ti yksi K-sarjan osake. A-sarjan osak-
keita annetaan 8 513 276 kappaletta 
ja K-sarjan osakkeita 1 866 128 kap-
paletta. Osakeannin jälkeen A-sarjan 
osakkeita on yhteensä 17 026 552 kap-
paletta, K-sarjan osakkeita yhteen-
sä 3 732 256 kappaletta ja yhteensä 
osakkeita on 20 758 808 kappaletta.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiön yhtiö-
järjestyksen 3 § muuttamista siten, 
että maininta osakkeen nimellisarvos-
ta poistetaan.

Osakkeiden lukumäärän lisäämisen 
tavoitteena on parantaa julkisesti no-
teerattujen A-sarjan osakkeiden kau-
pankäyntiedellytyksiä Nasdaq OMX 
Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssin) pää-
listalla. Osakkeiden lukumäärän lisää-
minen ei vaikuta yhtiön omistussuh-
teisiin, osakkeille kuuluviin oikeuksiin 
eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen 
toteutetaan arvo-osuusjärjestelmäs-
sä eikä se edellytä toimenpiteitä osak-
keenomistajilta. Oikeus osakkeisiin on 
osakkeenomistajalla, joka on täsmäy-
tyspäivänä 12. huhtikuuta 2011 mer-
kittynä osakkeenomistajaksi yhtiön 
osakasluetteloon. Uudet osakkeet ote-
taan julkisen kaupankäynnin kohteek-
si ja liitetään arvo-osuusjärjestelmään 
arviolta 13. huhtikuuta 2011, josta lu-
kien ne tuottavat osakkeenomistajan 
oikeudet. Uudet osakkeet eivät oikeu-
ta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7. 
huhtikuuta 2011 päätettävään osin-
koon. 

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asia-
listalla olevat hallituksen ehdotuk-
set, tämä yhtiökokouskutsu sekä ti-
linpäätöstä koskevat asiakirjat liittei-
neen ovat osakkeenomistajien nähtä-
vinä 17.3.2011 alkaen Olvi Oyj:n pää-
konttorissa, osoite Olvitie I-IV, 74100 
Iisalmi sekä yhtiön Internet-sivuilla 
www.olvi.fi /sijoittajat/yhtiökokous 
-osiossa. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätös-
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiöko-
kouksessa, ja niistä sekä tästä kokous-
kutsusta lähetetään pyynnöstä jäljen-
nökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallis-
tujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoit-
tautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokouk-
seen on osakkeenomistajalla, joka 
on merkittynä osakkeenomistajak-
si Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon 28.3.2011. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on 
merkitty hänen henkilökohtaiselle suo-
malaiselle arvo-osuustililleen, on rekis-
teröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, tulee il-
moittautua viimeistään maanantaina 
4.4.2011 ennen kello 16.00 joko kir-
jallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija 

Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi tai säh-
köpostitse osoitteeseen seija.haka-
la@olvi.fi  tai telefaksilla numeroon 
(017) 838 5235 tai puhelimitse nume-
roon (017) 838 5203. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee il-
moittaa osakkeenomistajan nimi, hen-
kilötunnus, osoite, puhelinnumero 
sekä mahdollisen avustajan tai asia-
miehen nimi ja asiamiehen henkilötun-
nus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle 
luovuttamia henkilötietoja käytettään 
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvi-
en tarpeellisten rekisteröintien käsit-
telyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osak-
keenomistajalla on yhtiökokouksessa 
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukai-
nen kyselyoikeus kokouksessa käsitel-
tävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja 
valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiö-
kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksi-
aan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esi-
tettävä päivätty valtakirja, tai hänen 
on muuten luotettavalla tavalla osoi-
tettava olevansa oikeutettu edusta-
maan osakkeenomistajaa. Mikäli osak-
keenomistaja osallistuu yhtiökokouk-
seen usean asiamiehen välityksellä, 
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on 
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitet-
tava osakkeet joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toi-
mittamaan alkuperäisinä osoitteeseen 
Olvi Oyj, Seija Hakala, Olvitie I-IV, 
74100 Iisalmi, ennen ilmoittautumis-
ajan päättymistä.  

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden 
omistajalla on oikeus osallistua yhtiö-
kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, 
joiden perusteella hänellä olisi oikeus 
olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon 28. 
maaliskuuta 2011. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomis-
taja on näiden osakkeiden nojalla mer-
kitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
tilapäiseen osakasluetteloon viimeis-
tään 4. huhtikuuta 2011 klo 10.00 
mennessä. Hallintarekisteriin merkit-
tyjen osakkeiden osalta tämä katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokouk-
seen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omis-
tajaa kehotetaan pyytämään hyvissä 
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvit-
tavat ohjeet koskien rekisteröitymis-
tä osakasluetteloon, valtakirjojen an-
tamista ja ilmoittautumista yhtiökoko-
ukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoi-
tajayhteisö ilmoittaa hallintarekiste-
röidyn osakkeen omistajan, joka ha-
luaa osallistua varsinaiseen yhtiökoko-
ukseen, merkittäväksi tilapäiseen osa-
kasluetteloon viimeistään edellä mai-
nittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivä-
nä 17.3.2011 yhteensä 8 513 276 
A-sarjan osaketta, jotka edusta-
vat yhteensä 8 513 276 ääntä sekä 
1 866 128 K-sarjan osaketta, jotka 
edustavat yhteensä 37 322 560 ääntä.

Iisalmessa 16.3.2011

Olvi Oyj
HALLITUS


