
 

 

   

 
 

 

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 15.3.2017 PIDETTÄVÄLLE 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen 
valtuuttaminen päättämään osingonjaosta 
(Esityslistan kohta 8) 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 
enintään 1 802 605,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
17.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko 
maksetaan 24.3.2017. 
 
Hallitus ehdottaa myös, että hallitus tämän lisäksi valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon 
jakamisesta seuraavasti: 
 
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,126 euroa osakkeelta (erät voivat 
keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 5 678 206,38 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2016 olisi valtuutuksen määrä 
mukaan lukien täten korkeintaan 0,166 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 7 480 811,58 euroa. 
 
Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen 
voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 10.5.2017, 28.8.2017 ja 31.10.2017. Näin meneteltäessä 
hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.  
 
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 
täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä. 
 
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
(Esityslistan kohta 13) 
 
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.  
 
Tilintarkastajan valitseminen  
(Esityslistan kohta 14) 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin. 
 
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamiseksi 
(Esityslistan kohta 15) 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa koskevaa määräystä muutetaan tilintarkastuslain 
muutoksen johdosta kuulumaan seuraavasti: 
 
5 § Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
(Esityslistan kohta 16) 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon 
osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 
Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.  
 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista 
mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 



 

 

   

 
 

 

suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan First North 
markkinapaikalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan 
hintaan. 
 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai 
muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 
(Esityslistan kohta 17) 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla 
päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu 
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta 
voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi 
tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
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