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Ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 15. toukokuuta 2019 
 
 
 
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN 
ANTAMISESTA  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen antivaltuutukset pidetään 
14.9.2017 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ja 30.5.2018 pidetyn 
varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymällä alkuperäisellä tasolla ja, että 
valtuutukset olisivat voimassa 5 vuotta yhtiökokouksesta. Hallitus ehdottaa 
näin ollen, että yhtiökokous päättäisi myöntää seuraavat valtuutukset:  
 
a. Valtuutus ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän 

valtuutuksen tilalle 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa 
hallituksen päättämään enintään 900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai 
yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan 
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään 
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 
(suunnattu anti). Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön toiminnan 
jatkuvuuden turvaamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja sitä voidaan 
käyttää myös osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen 
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 
 
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. 
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista 
yhtiön osakkeista. 
 
Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan 
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä 
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 
 
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä 
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. 
 
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen 
liittyvistä ehdoista.  
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Ehdotettu valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien.  
 
Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun valtuutuksen, se kumoaa ylimääräisen 
yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen. 
 
b. Yleinen valtuutus 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa 
olevien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua 
vastaan tai maksutta. 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa 
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön 
osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
 
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle 
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista. 
 
Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua 
vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, 
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa 
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 
 
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä 
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai 
osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. 
 
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä 
ehdoista.  
 
Ehdotettu valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä valtuutuksen, se kumoaa varsinaisen 
yhtiökokouksen 30.5.2018 hallituksen myöntämän antivaltuutuksen, mutta ei kumoa 
hallitukselle kohdassa 15 a myönnettyä valtuutusta. 
 
 
Espoossa, 24.4.2019 
 
Tecnotree Oyj  
Hallitus 

 


