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SRV YHTIÖT OYJ  

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 28.3.2022 PÄÄTÖSEHDOTUKSET  
 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 
osinkoa.  

 

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen 

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 vahvistamista. Päätös on osakeyhtiölain 
mukaan neuvoa-antava. 
 
Palkitsemisraportti on nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous .  
 
 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja 
että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti: 
 

 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa (vuonna 2021: 6 000 euroa/kk); 

 hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021: 4 000 euroa/kk); 

 hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk); ja 

 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk), 
siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. 

 
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palk-
kio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2021: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat 
matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja 
rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen 
loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vas-
taa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden 
viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkis-
tettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. 
 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. 
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Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet 
Heli Iisakka, Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny. Lisäksi nimitystoimikunta 
ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Tomi Yli-Kyyny. 
 
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia 
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Kokkilaa. Timo Kokkila ei ole riip-
pumaton yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoi-
nen jäsenyys yhtiön hallituksessa eikä riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos 
Balticista, sillä hän on AS Pontos Balticin toimitusjohtaja. 
 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöesittelyt ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa 

www.srv.fi/yhtiokokous . 
 
 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn 
laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen  

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyh-
teisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Enel Sintonen. 
 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hank-
kimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:  
 
Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 26.000.000 yhtiön osaketta, kuitenkin siten, että valtuutuksien 
perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden 
kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomis-
tajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. 
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön 
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osake-
omistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.  
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista. 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2021 halli-
tukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.   
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antami-
sesta 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja erityis-
ten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 
Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutta-
misesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien an-
tamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksut-
tomasta osakeannista yhtiölle itselleen 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 enin-
tään 26.000.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat 
osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään. 
 
Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 lu-
vun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoi-
keudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen eri-
tyisen painava taloudellinen syy. 
 
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastik-
keena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittä-
miseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta.  
 


