
1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen 
perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. 
Osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka 
osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä 
maksetaan 18.4.2023. 
 
Osingon toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon 
toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.11.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osingon toinen 
maksuerä maksetaan 9.11.2023. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon 
toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-
osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät. 
 

2. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa, ettei yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille makseta palkkiota  
hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä vuoden 2024 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta. 
 
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti. 
 

 
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

 
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.  

 
4. Hallituksen jäsenten valitseminen 

 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin edelleen Anders Borg, Olli-Pekka 
Kallasvuo, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby. Hallituksen ehdotus on 
yhdenmukainen yhtiön hallituksen vastaanottaman osakkeenomistajien, jotka edustavat 
yhteensä 51,88 % yhtiön osakkeista ja äänistä, kannatusilmoituksen kanssa.  
 
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  
 
Hallitukseen ehdolla olevat hallituksen jäsenet on esitelty Relais Group Oyj:n internetsivuilla  
https://relais.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2023/. 
 



Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan hallituksen  
jäseniksi, he tulevat valitsemaan Jesper Otterbeckin hallituksen puheenjohtajaksi. 

 
5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 
6. Tilintarkastajan valitseminen 

 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers  
Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti. 
    

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 8 §:n muuttamista siten, että 3 
§:ää muutetaan poistamalla tarpeeton viittaus ilmoittautumisaikaan ja 8 §:ää muutetaan 
lisäämällä kokouspaikkaa ja etäkokouksen pitämistä koskevat määräykset. Muutosten jälkeen 
yhtiöjärjestyksen edellä mainitut pykälät kuuluvat seuraavasti: 
 

” 3 § 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.” 

 
” 8 § 
Yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä 
noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhtiökokouskutsu 
toimitetaan kuitenkin edellä sanotusta poiketen julkaisemalla kokouskutsu yhtiön 
internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa 
ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen 
osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää. 
 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 
 
Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä 
suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjeste-
tään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti 
päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana.” 

 



8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.813.231 
oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla.   
   
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.   
  
Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen 
mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti 
eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista 
maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, 
että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.   
  
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus 
kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankintavaltuutukset.    
 

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.626.462 
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osak-
keisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 
erässä.   
  
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden ra-
hoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttami-
seen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.     
  
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä 
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten 
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa 
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus 
kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien 
osakkeiden luovutuksen.   



  
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa 
aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisesta annetut valtuutukset. 
 

 


