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EFORE OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 5.4.2017
PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Ehdotus taseen osoittaman tuloksen käyttämiseksi ja osingonmaksusta
päättämisestä
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio
9.513.799,89 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla
jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle
muille hallituksen jäsenille

3.500 euroa kuukaudessa
1.750 euroa kuukaudessa

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.
Ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön äänivallasta,
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.
Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön äänivallasta,
ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki,
Jarmo Simola ja Antti Sivula. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot
on esitelty yhtiön internetsivuilla www.efore.fi.
Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Ehdotus tilintarkastajan valinnasta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavin ehdoin:
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Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen päättää
omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle 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 yhteensä enintään
5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optiooikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.
Ehdotus osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset
yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä 1 olevan
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön
kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden
jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä
jäsenenä. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen.
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien
omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää viimeistään
elokuun viimeisenä arkipäivänä päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen
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vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin,
vakuutuskuoriin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.
Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että
määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla
on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää
jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.
Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan,
tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä elokuun
viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Todistus tulee
toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea
suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Hallituksen
puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen.
Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta
nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa
kokoonpanon tiedotteella.
Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun
nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

