Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Ihamuotila. Mikäli Antti
Ihamuotilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana,
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Pauliina Repo. Mikäli
Pauliina Revolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi
ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat
äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun
6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear
Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta Innovatics Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021 julkistama
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa https://www.kojamo.fi/yhtiokokous katsotaan esitetyksi
yhtiökokoukselle.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 oli 356 022 296,62 euroa, josta
tilikauden voitto oli 52 406 266,95 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista
varoista maksetaan osinkoa
0,37 euroa
osakkeelta.
Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021
pörssitiedotteella julkistama Kojamon hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä
toimitusjohtajan
sijaisen
palkitsemisraportti
2020,
jossa
kuvataan
Yhtiön
palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta
tilikaudella 2020 ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kojamo.fi/yhtiokokous, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen
päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä
toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:
•

hallituksen puheenjohtajalle 67 500 euroa,

•

hallituksen varapuheenjohtajalle 40 500 euroa,

•

hallituksen jäsenelle 34 000 euroa ja

•

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 40 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli
päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa
maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi
luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen
jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on
aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n
osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2022 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä
ja on seitsemän (7).
13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja
hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne
Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä sekä uutena jäsenenä Catharina StackelbergHammarén. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta löytyy tämän kokouskutsun liitteenä.
Heli Puura jää pois Kojamon hallituksesta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä.
Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen
jäsenet
on
verkkosivuilla: kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

esitelty

Kojamon

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

osakeannista

sekä

osakkeisiin

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714
439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
18. Kokouksen päättäminen

