
OLVI OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU  
Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pide- 
tään torstaina 14.4.2016 kello 11.00 Ol-
vi-oluthallilla osoitteessa Luuniemenkatu 
4, 74100 Iisalmi. Kokoukseen ilmoittautu-
neiden vastaanottaminen ja äänestyslippu-
jen jakaminen aloitetaan klo 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Olvi Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokoukseen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänten-
laskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluette-
lon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toiminta-
kertomuksen ja tilintarkastuskertomuk-
sen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 
ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahviste-
tun taseen perusteella jaetaan 0,70 euroa sekä 
A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, 
joka on merkitty osingon maksun täsmäytys-
päivänä 18.4.2016 osakkeenomistajaksi Suo-
men Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytys-
päivänä yhtiön hallussa oleville omille osak-
keille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa, 
että osingonmaksupäivä on 28.4.2016. Yhtiön 
taloudellisessa asemassa ei tilikauden päätty-
misen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muu-
toksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen nä-
kemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista 
päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteen-
sä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön ääni-
vallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa 
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituk-
sen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen 
puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 5 000 
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palk-
kioksi 2 500 euroa kuukaudessa ja muiden hal-
lituksen jäsenien palkkioksi 2 000 euroa kuu-
kaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 
kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja 
muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokouk-
selta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi 
yhtiön matkustussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä 
päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 
enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänival-
lasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa eh-
dottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen 
jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteen-
sä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön ääni-
vallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa 
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että halli-
tukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Autere 
Jaakko, Hortling Heikki, Hortling Nora, Lager 
Esa, Markula Elisa ja Sirviö Heikki. Kaikki eh-
dokkaat ovat antaneet suostumuksensa valin-
taan. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättämi-
nen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteen-
sä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön ääni-
vallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa 
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tilintar-
kastajalle maksetaan palkkio ja kulujen kor-
vaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun 
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteen-
sä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön ääni-
vallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa 
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön 
varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan seu-
raavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, pää-
vastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, 
KHT. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättä-
mään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruut-
taen aikaisemmat käyttämättä olevat omien 
osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa 
hallituksen päättämään yhdessä tai useam-
massa erässä enintään 500.000 oman A-osak-
keen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla 
pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnis-
sä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkei-
den suhteessa ja osakkeista maksettava vastike 
on Olvin A-osakkeen hankintahetken markki-
nahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi 
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden jär-
jestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituk-
siin. Hankittavien osakkeiden enimmäismää-
rä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista ja noin 0,65 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 val-
tuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 
2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymi-
seen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta 
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättä-
mään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruut-
taen aikaisemmat osakeantivaltuutukset, 
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä 
enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhti-
ön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osa-
keantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hal-
lussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä 
tai useammassa erässä joko maksua vastaan 
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa 
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yh-
tiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin 
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai 
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhti-
ön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
esimerkiksi yrityskaup pojen tai -järjestelyjen 
rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman 
pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen 
likviditeetin parantaminen tai yhtiön kan-
nustinjärjestelmien toteutta minen. Suunnattu 
osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on 
yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeen-
omistajien etu huomioon ottaen erityisen pai-
nava taloudellinen syy. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liitty-
vistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voi-
massa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuu-
tusta koskevasta päätöksestä lukien.

17. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla 
olevat hallituksen ehdotukset, lisätietoja eh-
dotetuista hallituksen jäsenistä ja tämä yh-
tiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat 
asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien 
nähtävinä 24.3.2016 alkaen Olvi Oyj:n pääkont-
torissa, osoite Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi. Asia-
kirjat ovat esillä 24.3.2016 alkaen www.olvi.fi/
sijoittajat/yhtiökokous -osiossa. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat 
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niis-
tä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyyn-
nöstä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja 
ilmoittautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osak-
keenomistajalla, joka on merkittynä osakkeen-
omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon 4.4.2016. Osakkeen-
omistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuus-
tililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluette-
loon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yh-
tiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 
maanantaina 11.4.2016 klo 10.00 mennessä. Il-
moittautuminen alkaa 24.3.2016 klo 14.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
 a) Olvin internetsivujen kautta www.olvi.fi, 
 b) kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija 
      Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi,
 c) telefaksilla numeroon (017) 838 5235 tai 
 d) puhelimitse ma-pe klo 12.00—15.00 
        välisenä aikana numeroon (017) 838 5203. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa 
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoi-
te, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan 
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilö-
tunnus. Osakkeenomistajien Olvi Oyj:lle luo-
vuttamia henkilötietoja käytetään vain yh-
tiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeeomis-
tajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokouk-
seen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä 
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luo-
tettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeu-
tettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen 
usean asiamiehen välityksellä, jotka edusta-
vat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä 
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhtey-
dessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella 
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimitta-
maan alkuperäisinä osoitteeseen Olvi Oyj, 
Seija Hakala, Olvitie I-IV, 74100 Iisalmi, ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omis-
taja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajal-
la on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä 
olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Fin-
land Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 
4.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että 
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojal-
la merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 
11.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekiste-
riin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa 
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omai-
suudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakir-
jojen antamista ja ilmoittautumista yhtiöko-
koukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayh-
teisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen 
osakasluetteloon viimeistään edellä mainit-
tuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Olvi Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 
17 026 552 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yh-
teensä 17 026 552 ääntä sekä 3 732 256 K-sarjan 
osaketta, jotka edustavat yhteensä 76 645 120 
ääntä.

Iisalmessa 22.3.2016
Olvi Oyj
HALLITUS

  


