
 
 

 
EHDOTUKSET LOIHDE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 5.5.2022 
 
 
 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen   
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista 112 929 594,56 euroa, 
josta tilikauden voitto on  5 791 493,15 euroa, jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta perustuen 
yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi Hibox-yrityskaupan 
myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,41 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastaisivat 
kokouskutsun päivän tilanteen mukaan yhteensä 3 261 012,70 euroa. Yhtiön hallussa oleville 
omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.5.2022. 
 
 
  



 
 

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen 
korvaamisesta päättäminen 

 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavaa: 
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa (36 000 euroa vuonna 2021) ja 
kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta 
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa (15 000 euroa vuonna 2021) ja 
kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta  
- Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa/kokous ja jäsenen 600 
euroa/kokous (ei muutosta) 
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti. 
 
 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä (kuusi 
jäsentä vuonna 2021).   
 
 

14. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen 
jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Nykyisistä 
hallituksen jäsenistä Jussi Hattula on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan 
vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen 
puheenjohtajaksi valitaan Timo Kotilainen.  
Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla 
www.loihde.com Sijoittajille-osiossa. 
  



 
 

 
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. 
 
 
16. Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab, joka on ilmoittanut KHT Esa Kailialan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. 
  



 
 

 
 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai 
useammassa erässä seuraavin ehdoin:  
  
- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien 

osakkeiden antamista (osakeanti).  
  
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1.100.000 osakkeen antamisesta 

osakeannilla, mikä on 18% yhtiön kaikista osakkeista.    
  
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. 

Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla 
on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).  

  
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 900.000 osaketta (15 % 

yhtiön kaikista osakkeista), osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 200.000 
osaketta (3 % yhtiön kaikista osakkeista) tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä 
tavalla ja laajuudella.  
 

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.  
  
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta 

seuraavan varsinaisen yhtiökokokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 
saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä.  

 
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 ja 6.5.2021 hallitukselle antamia 

aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön 
kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on 
voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 78.997 osaketta 
ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80.000 osaketta.  

  



 
 

 
18. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen 

muuttaminen sekä ansaintajaksolle 2022–2024 osallistumaan oikeutettujen 
päättäminen 

 
Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen 
jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä 
”Järjestelmä”). Järjestelmän  tarkoituksena on  yhdistää  osakkeenomistajien  ja hallituksen  
tavoitteet  yhtiön  arvon kasvattamiseksi  ja  liiketoimintastrategian  toteuttamiseksi  pitkällä 
aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet  yhtiöön ja  tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön 
osakkeiden ansaintaan  ja arvon kehitykseen  perustuva  palkkiojärjestelmä. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Järjestelmän 
ehtoja yhtiön listautumisen ja hallintomallin muuttumisen johdosta ja hyväksyy liitteen 1 mukaiset 
muutetut Järjestelmän ehdot. 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous vahvistaa Järjestelmän 
ehtojen mukaiseksi kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022–31.12.2024 sekä vahvistaa 
seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ansaintajaksolle osallistumaan 
oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan 
Wikman. 
 
 
 

19. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä 
suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen  

 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle Loihde Oyj:n hallituksen 
jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä pitkän aikavälin osakepohjaisen 
palkkiojärjestelmän perusteella.  
Ehdotetut osakeantiin sovellettavat ehdot sekä ehdotetut osakeantiin osallistumaan oikeutetut 
henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi liitteenä 2 olevista ehdotetuista 
osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta. 
Koska osakeantiehtojen mukaan osakkeiden merkintähinta määräytyy huhtikuun 2022 ajalta 
lasketun yhtiön osakkeen keskimääräisen hinnan pohjalta, lopullinen merkintähinta ja se 
kappalemäärä osakkeita, johon kunkin merkintään oikeutettu henkilö on enintään oikeutettu, 
vahvistetaan viimeistään yhtiökokouksen päivänä ja ilmoitetaan sekä yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous että yhtiökokouksessa.  
  

http://www.loihde.com/yhtiokokous


 
 

 
20. Lahjoitusvaltuutus 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 
euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa 
tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin 
sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta 
sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja 
vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.  
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