
Aspocomp Group Oyj  
Y-tunnus: 1547801-5  
 
 
 

1 

ASPOCOMP GROUP OYJ:N 
HALLITUKSEN EHDOTUKSET 

9.6.2020 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen 
päättämään harkintansa mukaan enintään 0,15 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona 
kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen 
mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä 
asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät. 
 
2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin 
päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita 
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, 
varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 
euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi hallitus ehdottaa, että puheenjohtajalle maksetaan 
kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta 
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen 
jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. 
 
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä. 
 
4. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset 
jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos ja Juha Putkiranta. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet 
suostumuksensa valintaan.  
 
Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla 
http://www.aspocomp.com/yhtiökokous.  
 
Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion mukaan 
kaikki jäsenehdokkaat, paitsi Julianna Borsos ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen 
jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. 
  
5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
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Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun 
mukaan. 
 
 
6. Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on 
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden 
erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista 
seuraavasti:  
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 683 450 
osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien 
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-
oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  
 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 3.4.2019 antaman valtuutuksen päättää 
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.  
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. 
 
 
Espoossa 6.5.2020 
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