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AGEN AV
V STYREL
LSEN,
FÖRSLA
NOMINE
ERINGSKOMMITTÉ

DE
ESS

REVISIONSKOM
MMITTÉ

OCH
O

AKT
TIEÄGARNA
AS

o disposittion av den
n vinst som
m balansräk
kningen utvisar och dividendutd
d
delning
Beslut om
Styrelsen
n föreslår för
f bolagssstämman attt vinsten för
f räkenskkapsperiod 2015 tilläggs till influtna
vinstmed
del och attt det på basis av balansräkkningen pe
er 31.12.20
015, som fastställts av
bolagsstä
ämman, ska
all utdelas 1,40 euro per
p aktie i dividend.
d
Div
videnden betalas till aktieägare som
på divid
dendutbeta
alningens avstämning
gsdag 4.4
4.2016 är anteckna
ad som aktieägare i
aktieägarrförteckning
gen som för bolaget upprätthålls av Eurocle
ear Finland Ab. Enligt förslaget sk
kall
dividende
en betalas den
d 12.4.20
016.
o styrelse
eledamöterrnas arvode
en och ersättning förr resekostn
nader
Beslut om
Aktieäga
arnas nomin
neringskommitté föres
slår att styrrelsens arvo
oden förblir oförändra
ade. Förslaget
innehålle
er inte de
en tidsbun
ndna överllåtelsebegrä
änsningen, men kommittén fö
örutsätter att
styrelsele
edamöter in
nnehar äga
ande av bolaget. Nomiineringskom
mmitténs förslag för bo
olagsstämm
man
är enligt fföljande:
Åt styrelseordföran
nden skall betalas 9.000 euro i månade
en, styrelse
ens viceord
dförande och
o
emedlemma
ar 5.000 eurro i
revisionsskommitténss ordförande 6.000 euro i månaden och övriiga styrelse
månaden
n i arvode. Ytterligare
Y
f
föreslås
det att ett mö
ötesarvode på
p 500 euro
o erläggs fö
ör deltagarn
na i
styrelsen
ns och dess
s kommittée
ers möten. Enligt försla
aget utbetalas det mån
natliga arvo
odet i slutet av
kvartalet, med avd
drag av skkatteinnehållningen occh arvodet skall anvä
ändas till att
a på börs
sen
r
der
införskafffa bolagets aktier den sista handlingsdagen i kvartalet. Enligt förslaget skall resekostnad
ersättas i enlighet med
m de verkliga utgifterrna.
o antalet styrelseled
s
damöter
Beslut om
Aktieäga
arnas nomin
neringskommitté föresllår för bolagsstämman
n att antale
et medlemm
mar i styrelssen
fastställss till sju (7).
Val av sttyrelseleda
amöter
Aktieäga
arnas nom
mineringsko
ommitté föreslår
f
fö
ör bolagssstämman omval av följan
nde
styrelsem
medlemmar Raimo Lin
nd, Petteri Koponen, Leena
L
Niem
mistö, Seija
a Turunen, Jaakko Uo
otila
och Mika
a Vehviläine
en. Nominerringskommiittén föreslå
år vidare att Clarisse Be
erggårdh vä
äljs som en ny
ledamot till styrelsen
n.
medlemmarrnas manda
atperiod upp
phör då ordinarie bolag
gsstämman 2017 avslu
utas.
Styrelsem
Personup
ppgifterna för
f alla föresslagna styre
elsemedlem
mmar finns till påseend
de på bolagets webbsid
dor
www.elissa.fi/bolagss
stamma.
o revisorn
ns arvode och
o ersättn
ning för res
sekostnade
er
Beslut om
Styrelsen
ns revision
nskommitté föreslår för bolag
gsstämman att arvod
de och ersättning
e
för
resekostn
nader till revisorn betalas enligt bo
olagets acccepterade fa
aktura.
o antalet revisorer
r
Beslut om
Styrelsen
ns revisionsskommitté fö
öreslår för bolagsstäm
b
man att anttalet revisorrer fastställss till en (1).
Val av re
evisor
Styrelsen
ns
revisio
onskommittté
föreslå
år
för
bolagsstäm
mman
attt
KPMG
G
Oy
Ab,
A
revisionsssammanslu
utning, omvväljs till bola
agets reviso
or för räken
nskapsperio
oden 2016. KPMG Oy Ab
har medd
delat, att CG
GR Esa Kaiiliala skulle fungera som huvudansvarig revis
sor.

Bemynd
digande av styrelsen att
a besluta om förvärrv av egna aktier
a
Styrelsen
n föreslår attt bolagsstä
ämman bem
myndigar styyrelsen att besluta
b
om förvärv elle
er mottagandet
av pant a
av högst 5.0
000.000 eg
gna aktier med
m medel i bolagets frria egna ka
apital. Förvä
ärvet kan sk
ke i
en eller flera om
mgångar. Aktiernas
A
anskaffnings
a
spris är högst det högsta priiset som vid
kten betala
as i hande
eln på de
e reglerade
e marknad
derna. I sa
amband med
m
anskaffningstidpunk
gandet av förvärvet
f
avv egna akttier kan för kapitalmarrknaden se
edvanliga derivatkontra
akt,
förverklig
avtal om aktielån elller andra avtal
a
ingås inom ramen
n för lag occh övriga be
estämmelse
er. Fullmaktten
ut om förvärv av egna aktier i nå
ågot annat förhållande
f
föreslås berättiga sttyrelsen attt fatta beslu
än
nnehav (rikta
at förvärv).
aktieägarrnas aktiein
Aktierna kan förvärvvas för att förverkliga företagsköp eller övriga arrange
emang som hänför sig till
samhet, för förbättring av bolagets kapitalstru
uktur, som en del av förverkligan
f
bolagets affärsverks
det
ets kompen
nsationssystem eller i övrigt
ö
för vid
dare överlåttelse eller fö
ör makulerin
ng.
av bolage
eslås innefa
atta styrelsens rätt attt besluta övver alla andra omstän
ndigheter som
Bemyndigandet före
s till aktie
eförvärvet. Bemyndiga
andet föreslås vara i kraft till och med de
en 30.6.2017.
hänför sig
Bemyndigandet före
eslås häva det bemyn
ndigandet om förvärv av
a egna akktier som bo
olagsstämm
man
elsen den 26
6.3.2015.
gav styre
digande av
v styrelsen att bes
sluta om aktieemiss
sion samtt om and
dra särskilda
Bemynd
rättighetter som berättigar till aktier
Styrelsen
n föreslår att
a bolagsstä
ämman bem
myndigar sttyrelsen att besluta om
m emission av nya aktier,
avyttring av aktier som bolag
get inneharr och/eller emission av
a i aktiebo
olagslagen 10 kap. 1 §
ättigheter so
om berättigar att få akttier.
avsedda särskilda rä
d av bemyyndigandet kan styrels
sen med ettt eller flera
a beslut em
mittera högst 15.000.0
000
Med stöd
aktier. De
et ovan näm
mnda maxim
miantalet aktier inklude
erar aktieem
mission och
h aktier som
m emitteras på
grund avv särskilda rättigheterr. Det förslagna maximiantalet motsvarar i nuläget cirka
c
9 % av
samtliga aktier i bola
aget.
Aktieemissionen kan ske mot vederlag elller vara ve
ederlagsfri och
o kan äve
en vara rikttad till bolaget
emyndigand
det berättigar att geno
omföra en riktad
r
emisssion. Bemyndigandet kan
k
använd
das
självt. Be
för förverrkligande av företagskköp eller övriga arrangemang som
m hör samm
man med uttvecklingen av
bolagets affärsverkssamhet, fina
ansiering avv investering
gar, utvecklling av bola
agets kapitalstruktur eller i
utar om.
annat syffte som styrrelsen beslu
eslås innehå
ålla rätt för styrelsen att
a besluta om
o alla övriga villkor fö
ör emitteran
nde
Bemyndigandet före
gandet före
eslås vara i kraft till och med de
en 30.6.2018 och föreslås häva det
av aktierr. Bemyndig
motsvara
ande bemyn
ndigandet som
s
bolagss
stämman ga
av styrelsen
n den 2.4.20
014.
ens förslag om ändrin
ng av 2 § av
v bolagsord
dningen
Styrelse
Styrelsen
n föreslår fö
ör bolagsstä
ämman ändring av bola
agsordninge
ens 2 § ”Ve
erksamhetso
område” på så
sätt att tiillhandahållandet av betaltjänsterr tilläggs till bolagets verksamhets
v
sområde. Enligt
E
förslaget
skulle verksamhetso
områdets tillägg lyda ”D
Därutöver kan
k bolaget tillhandahå
ålla betaltjän
nster”.
dningens 2 § ”Verksam
mhetsområd
de” lyda i sin
n helhet enligt följande
e:
Enligt förrslaget skulle bolagsord
”Bolagetss verksam
mhetsområd
de är att idka allmän te
eleverksamh
het och att erbju
uda
telekomm
munikations
s- och ICT--tjänster i hemlandet
h
och utland
det. Bolage
et kan erbju
uda till desssa
funktione
er anknytande apparate
er och kan idka annan
n affärsverkssamhet som
m anknyter till eller stöd
der
dessa funktioner. Bolaget
B
kan också idka
a konsulteriings-, forskknings-, och
h granskningsverksamhet
elekommunikation och
h ICT. Däru
utöver kan bolaget tillhandahålla
a betaltjänstter.
som ankknyter till te
Bolaget utövar sin verksamhe
et, direkt själv samt genom
g
sina
a dotterbola
ag och sam
mföretag. I sin
b
bolaget beho
ovet av två
åspråkighet.. Bolaget kan
k
äga fa
astigheter och
o
affärsverrksamhet, beaktar
värdepap
pper och utöva
u
värde
epappersverrksamhet, samt
s
place
erings- och finansieringsverksamhet
som stöd
der bolagets
s verksamhet.”

