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Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa 

osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakas-

luetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 

30.4.2012 ja osingon maksupäivä 8.5.2012. 

 

 

16.2.2012 

Hallitus 
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Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
 

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa 

äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus 

ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät 

samoina kuin vuonna 2011, ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 

euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen 

puheenjohtajalle 51.600 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) puheenjohtajana toimiville ehdotetaan 

uutena vuosipalkkiona maksettavaksi 4.800 euroa. Lisäksi ehdotetaan 

hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 500 

euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön 

matkustussäännön mukaisesti. 

 

 

21.3.2012 

Hallitus 
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Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
 

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa 

äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus 

ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi 

kuusi (6). 

 
 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
 

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa 

äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus 

ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha 

Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valitaan 

uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja että uusiksi hallituksen jäseniksi 

valitaan Gunilla Aschan ja Teija Andersen. 

 

 

Agronomi (ekon.) Gunilla Aschan on maa- ja metsätalousyrittäjä, naudanlihan-
tuottaja Kaakkois-Ruotsista. Hän toimii lisäksi Nordea Swedenin Maa- ja metsä-
talousosaston päällikkönä Tukholmassa. Gunilla Aschan on hallituksen jäsen 
Sveriges Djurbönder ek. förissä ja Hushållningssällskapet Östergötlandissa.  
 
MMM Teija Andersen on nykyisin Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja. Teija 
Andersenilla on pitkä kokemus elintarvikealalta. Hän on vuosina 1985–2011 
toiminut Oy Karl Fazer Ab:n palveluksessa viimeksi Fazer Amican Oy:n toimitus-
johtajana 2003–2007 ja strategisen markkinoinnin johtajana 2009–2011. Lisäksi hän 
on nykyisin Technopolis Oyj:n, Paletti Oy:n, Diacor Oy:n ja Are Oy:n hallituksen 
jäsen. 
 
 
 

21.3.2012 

Hallitus 
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Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus 

ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 

hyväksymän laskun mukaan. 

 
 
 
Tilintarkastajan valitseminen 
 
 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus 

ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan 

Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika 

Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen. 

 

 

21.3.2012 

Hallitus 
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Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan 
osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla 
yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan 
osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan 
antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden 
antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä 
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia 
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua 
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu 
osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä 
valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen 
vastaisesti. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan 
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön 
kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen 
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi 
valtuutusta voidaan käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista varten. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antaman 
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

 

21.3.2012 

Hallitus 
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Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen 
omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa 
noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön 
A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa 
erässä. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetu-
oikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. 
Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa 
tarkoitettujen omia osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten 
oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustin-
järjestelmiä varten. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että nyt ehdotettu valtuutus ei kumoa muita 
mahdollisia tässä kokouksessa päätettäviä valtuutuksia. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti. 

 

 
21.3.2012 

Hallitus 
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Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan 
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
 
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 
yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä 
on yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan 
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa 
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista 
yhtiön osakkeista. 

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla 
omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon 
käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia 
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia 
ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustin-
järjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää 
mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeen-
omistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 
Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta 
painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeen-
omistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.  

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antaman 
valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

 
 
 

21.3.2012 

Hallitus 

 

 

 


