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Efore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset
Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2017 Espoossa. Yhtiökokous
vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajille.
OSINKO
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille
ei jaeta osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle
muille hallituksen jäsenille

3.500 euroa kuukaudessa
1.750 euroa kuukaudessa.

Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.
Yli 30% yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen
mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki,
Jarmo Simola ja Antti Sivula. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavin ehdoin:
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.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
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 9,0 % 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 optio-oikeuksien 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.
OSAKKEENOMISTAJIEN PYSYVÄN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan,
jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen, joka on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.efore.com/fi.
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.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen
kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka
kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on
valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Tuomo Lähdesmäki. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Marjo Miettinen.
Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti ja todennut, että kaikki
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisäksi hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, johon kuuluvat
hallituksen kaikki jäsenet. Muita erillisiä hallituksen valiokuntia ei
perustettu.
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Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040-175 8510
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Keskeiset tiedotusvälineet
Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-,
markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa.
Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa.
Joulukuussa 2016 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 75,4
milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 679 henkilöä. Konsernin
emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.www.efore.fi

