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osoittaman
n voiton kä
äyttäminen ja osingon
nmaksusta
a päättämin
nen
Taseen o
Hallitus e
ehdottaa yh
htiökokouksselle, että tilikauden 20
015 voitto lisätään kerrtyneisiin vo
oittovaroihin
n ja
että yhtiökokouksen vahvistaman tasee
en 31.12.20
015 perustteella jaeta
aan osinkoa
a 1,40 euroa
o maksetaa
an osakke
eenomistaja
alle, joka on
o osingon
njaon täsm
mäytyspäivä
änä
osakkeellta. Osinko
4.4.2016
6 merkitty osakkeenom
o
mistajaksi Euroclear
E
Fiinland Oy:n
n pitämään yhtiön osa
akasluetteloon.
Ehdotukssen mukaan
n osinko ma
aksetaan 12
2.4.2016.
sen jäsente
en palkkioista ja matk
kakulujen korvausper
k
rusteista päättäminen
p
n
Hallituks
Osakkee
enomistajien
n nimitysto
oimikunta ehdottaa hallituksen
h
palkkioide
en pitämisttä ennallaan.
Ehdotuksseen ei sisä
älly määräaikaista luov
vutusrajoitussta, mutta to
oimikunta edellyttää,
e
e hallitukssen
että
jäsenellä
ä on omistussta yhtiössä
ä. Nimitystoimikunnan e
ehdotus yhttiökokoukse
elle on seurraava:
ja
ohtajalle
maksetaan
n
9.000
euroa
kuukaudessa,
va
arapuheenjo
ohtajalle
Puheenjo
tarkastussvaliokunna
an puheenjo
ohtajalle 6.0
000 euroa kuukaudessa
a ja hallitukksen jäsenillle 5.000 eurroa
kuukaude
essa, minkä
ä lisäksi ko
okouspalkkio
ona 500 eu
uroa hallitukksen ja sen valiokuntie
en kokouksilta.
Ehdotukssen mukaan
n kuukausip
palkkio makksetaan vuo
osineljännek
ksen lopuss
sa ja ennako
onpidätykse
ellä
vähennetyllä
palkkiolla
h
hankitaan
yhtiön
osakkeita
vuosinelljänneksen
viimeise
enä
äyntipäivän
nä pörssistä
ä. Ehdotukse
en mukaan matkakulut korvataan
n todellisten kustannusten
kaupankä
mukaan.
sen jäsente
en lukumää
ärästä päätttäminen
Hallituks
Osakkee
enomistajien
n nimitysto
oimikunta ehdottaa
e
y
yhtiökokouk
kselle yhtiö
ön hallituksen jäsenten
lukumäärräksi seitse
emän (7).
sen jäsente
en valitsem
minen
Hallituks
Osakkee
enomistajien
n nimitysto
oimikunta ehdottaa yhtiökokoukkselle, että
ä hallituksseen valita
aan
uudelleen
n Raimo Lind,
L
Petteri Koponen, Leena Nie
emistö, Seija Turunen
n, Jaakko Uotila
U
ja Mika
M
Vehviläin
nen. Toimik
kunta ehdo
ottaa edelleen, että ha
allitukseen valitaan uu
utena jäsen
nenä Clarissse
Berggård
dh.
en jäsenten
n toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisen
n yhtiökokou
uksen päätttyessä.
Hallitukse
Kaikkien hallituksen
n jäseniksi ehdotettujjen henkilö
ötiedot ovat nähtävisssä yhtiön internetsivu
i
uilla
www.elissa.fi/yhtiokokous.
kastajan pa
alkkiosta ja matkakulu
ujen korvau
usperusteista päättäm
minen
Tilintark
Hallitukse
en tarkasttusvaliokunta ehdotta
aa yhtiöko
okoukselle, että valiittavalle tillintarkastaja
alle
maksetaa
an palkkio ja korvataan
n matkakulu
ut yhtiön hyväksymän tilintarkasta
t
ajan laskun mukaan.
kastajien lukumäärästtä päättäminen
Tilintark
Hallitukse
en tarkasttusvaliokuntta ehdottaa yhtiökokkoukselle, että tilinta
arkastajien lukumäärä
äksi
päätetää
än yksi (1).
kastajan valitseminen
Tilintark
Hallitukse
en tarkastusvaliokuntta ehdottaa
a yhtiökokoukselle, että
e
tilikaud
delle 2016
6 yhtiökoko
ous
valitsee uudelleen yhtiön
y
tilinta
arkastajaks
si tilintarkasstusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPM
MG Oy Ab on
ut, että päävastuullisen
na tilintarkastajana toim
misi KHT Essa Kailiala.
ilmoittanu

Hallituks
sen valtuutttaminen päättämään omien osa
akkeiden hankkimise
h
esta
Hallitus e
ehdottaa, että
e
yhtiöko
okous valtu
uuttaa hallittuksen päättämään en
nintään 5.0
000.000 om
man
osakkeen
n hankkimis
sesta tai pantiksi ottam
misesta yhtiö
ön vapaalla omalla pää
äomalla. Ha
ankkiminen voi
tapahtua
a yhdessä ta
ai useamma
assa erässä
ä. Osakkeid
den hankinttahinta on enintään
e
ha
ankintahetke
ellä
osakkeessta säänne
ellyllä markkkinalla tap
pahtuvassa kaupankäyynnissä ma
aksettava korkein hin
nta.
Omien o
osakkeiden hankinnan
n toteuttamisessa void
daan tehdä
ä pääomam
markkinoilla tavanomaiisia
johdanna
ais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain
n ja määräy
ysten puitte
eissa. Valtuu
utus oikeuttaa
hallitukse
en päättäm
mään hankkkimisesta muuten
m
kuin
n osakkeen
nomistajien omistamie
en osakkeid
den
suhteesssa (suunnattu hankkiminen).
et voidaan hankkia käytettäväk
ksi yritysha
ankintojen tai muiden yhtiön liiketoiminta
l
aan
Osakkee
kuuluvien
n järjestelyyiden toteutttamiseksi, yhtiön rah
hoitusrakentteen paran
ntamiseksi, osana yhttiön
kannustin
njärjestelmä
än toteuttam
mista tai mu
uutoin edelle
een luovute
ettavaksi tai mitätöitävä
äksi.
ältävän hallituksen oikeuden pä
äättää kaik
kista muista
a osakkeid
den
Valtuutukksen ehdotetaan sisä
hankkimiiseen liittyvvistä seikoissta. Valtuutuksen ehd
dotetaan ollevan voimassa 30.6.2017 saakkka.
Valtuutukksen voim
maantulon ehdotetaan päättävvän 26.3.2
2015 varsinaisen yh
htiökokouks
sen
hallitukse
elle antama
an valtuutuksen omien osakkeiden
n hankkimiseen.
sen valtuutttaminen päättämään
n osakeann
nista sekä osakkeisiin
o
n oikeuttav
vien erityistten
Hallituks
oikeuksiien antamis
sesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiö
ökokous valtuuttaa
v
hallituksen päättämä
ään uusien
n osakkeid
den
esta, yhtiön
n hallussa olevien om
mien osakke
eiden luovu
uttamisesta ja/tai osakkeyhtiölain 10
antamise
luvun 1 §
§:ssä tarkoittettujen osa
akkeisiin oikkeuttavien erityisten
e
oikkeuksien an
ntamisesta.
un valtuutuk
ksen nojalla hallitus voi
v yhdellä tai useam
mmalla päättöksellä an
ntaa osakke
eita
Ehdotetu
enintään 15.000.000 kappalettta. Osakean
nti sekä eriityisten oike
euksien nojjalla annetta
avat osakkeet
ääriteltyyn enimmäism
määrään. Ehdotettu en
nimmäismäärä on noin 9 % yhttiön
sisältyvät edellä mä
o
tällä
t
hetkellä.
kaikista osakkeista
nti voi olla maksullinen
n tai maksuton ja voiidaan tehdä
ä myös yhtiölle itselle
een. Valtuutus
Osakean
oikeuttaa
a toteuttama
aan annin suunnattuna
s
a. Valtuutussta voidaan käyttää yrittyshankintojjen tai muid
den
yhtiön liiketoimintaa
an kuuluvien järjestelyiden toteutttamiseksi, investointie
en rahoittam
miseksi, yhttiön
p
eksi tai muih
hin hallitukssen päättäm
miin tarkoitukksiin.
rahoitusrrakenteen parantamise
ältävän hallituksen oikeuden pä
äättää kaik
kista muista
a osakkeid
den
Valtuutukksen ehdotetaan sisä
antamise
een liittyvisttä seikoista. Valtuutukssen ehdote
etaan olevan
n voimassa
a 30.6.2018
8 saakka ja se
päättäisi 2.4.2014 va
arsinaisen yhtiökokouk
y
ksen hallitukkselle antam
man vastaa
avan valtuuttuksen.
sen ehdotu
us yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutttamiseksi
Hallituks
Hallitus ehdottaa yhtiökokouk
y
kselle yhtiö
öjärjestykse
en 2 §:n ”Toimiala”
”
muuttamistta siten, että
e
alvelujen ta
arjoaminen lisätään yhtiön
y
toim
mialaan. Eh
hdotettava toimialan lisäys kuuluu:
maksupa
"Lisäksi yhtiö
y
voi tarrjota maksupalveluja."
n yhtiöjärjesstyksen 2 § Toimiala ku
uuluu kokon
naisuudessaan seuraa
avasti:
Ehdotukssen mukaan
aa yleistä teletoiminta
aa sekä ta
arjota tietoliikenne- ja ICT-palveluja
"Yhtiön ttoimialana on harjoitta
kotimaasssa ja ulkom
mailla. Yhtiö
ö voi tarjota
a näihin toimintoihin liiittyviä laitte
eita sekä ha
arjoittaa näihin
toimintoih
hin liittyvää
ä tai näitä toimintoja tukevaa muuta
m
liiketo
oimintaa. Yhtiö
Y
voi myös harjoittaa
tietoliiken
nnettä ja IC
CT:tä koskevaa konsultointia ja tu
utkimus- ja tarkastusto
oimintaa. Lissäksi yhtiö voi
tarjota m
maksupalveluja. Yhtiö h
harjoittaa to
oimintaansa
a sekä välitttömästi itse
e että tytärryhtiöidensä
ä ja
yhteisyrittystensä vä
älityksellä. Liiketoiminn
nassaan yh
htiö ottaa huomioon
h
kaksikielisyy
k
yden tarpeen.
Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja
a arvopaperreita sekä harjoittaa
h
arvvopaperikauppaa ja yh
htiön toimialaa
s
ja rahoitustoim
r
mintaa."
tukevaa sijoitus-

