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SRV YHTIÖT OYJ  

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2019  

 

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten 
palkkioista  

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi 
vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 
700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitus-
työskentelystä aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukai-
sesti.  

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lu-
kumääräksi  

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.  

 

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja 
hallituksen puheenjohtajan valitsemiseksi  

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyi-
set jäsenet Minna Alitalo, Juhani Hintikka, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ja 
että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Tomi Yli-Kyyny. Henkilöt ovat antaneet suostumuk-
sensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä. 

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheen-
johtajaksi.  

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoit-
teessa www.srv.fi/yhtiokokous.  



  

 19.3.2019 
  

 

 

SRV Yhtiöt Oyj | Y-tunnus 1707186-8 | Kotipaikka: Espoo | www.srv.fi 
 

SRV YHTIÖT OYJ  

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2019  
 
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingonmaksusta päättämiseksi  

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan ta-

seen perusteella osinkoa.   
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Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajan palkkiosta 
päättämiseksi  

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn 
laskun mukaan.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitse-
miseksi  

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkas-

tusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuulli-

sena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.  
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Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:  

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 5 000 000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että val-
tuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo 
omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 % kaikista yhtiön osak-
keista. 

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.  Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osak-
keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai use-
ammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskau-
poissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjes-
telmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pi-
dettäväksi tai mitätöitäväksi.  

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa SRV Yh-
tiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 20.3.2018 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osak-
keiden hankkimisesta.   
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Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakean-
nista ja erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja erityis-
ten oikeuksien antamisesta seuraavasti:  

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkei-
den luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeutta-
vien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa 
erässä. 

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat 
osakkeet, on yhteensä enintään 12.000.000 osaketta mikä vastaa n. 19,8 % yhtiön kaikista ny-
kyisistä osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien no-
jalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismää-
rään. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen 
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman 
korotukseksi sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos sii-
hen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen pai-
nava taloudellinen syy. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa 
osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omai-
suutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.  

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa SRV Yh-
tiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 22.3.2016 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakean-
nista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

 


