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HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
8.4.2021 
 
 
Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. 
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 
maanantaina 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 21.4.2021. 
 
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen 
Hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja käsittely. 
Palkitsemisraportti on saatavilla viimeistään 11.3.2021 klo 10:00 yhtiön internetsivuilla, ja katsotaan 
tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 
hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet 
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on yli 50 %, ovat 
ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan Kari Juutilainen, Jussi Vienola, Kristina Vienola ja Lauri 
Sipponen. 
 
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2 tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan 
tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio 
kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Tilintarkastajan valitseminen 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Selänteen. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen 
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen 
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille 
tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua 
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markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla 
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin 
edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana 
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.  
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:  
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa 
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat 
osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % 
yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä 
myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.  
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan 
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin 
edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien 
järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, 
osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön 
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella 
(apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 


