
  

  

  

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslista  
  

1. Kokouksen avaaminen  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen  

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen  

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen  

Toimitusjohtajan katsaus.  

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 15.2.2023 alkaen saatavilla 
yhtiön internetsivuilla www.kojamo.fi/yhtiokokous. 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen. 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 251 059 319,00 euroa, josta 
tilikauden voitto oli 37 110 542,36 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista 
varoista maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2023 ovat merkittyinä 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2023. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely  

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Yhtiökokouksen 
päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. 

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on 15.2.2023 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.kojamo.fi/yhtiokokous. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: 

• hallituksen puheenjohtajalle 72 500 euroa, 
 



  

    

  

• hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa, 
 

• hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja 
 

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 43 000 euroa. 

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli 
päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen 
kokouspalkkio on 700 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 700 euroa. 
Sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka asuvat ulkomailla ja joilla ei ole 
vakituista osoitetta Suomessa, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena (1 400 euroa) 
kultakin sellaiselta kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista Suomeen. 

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.–31.3.2023 on julkistettu. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 
2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen 
jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). 

13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä 
jäsenistä Kari Kauniskangas, Anne Leskelä, Mikko Mursula ja Catharina Stackelberg-
Hammarén sekä uusina jäseninä Annica Ånäs ja Andreas Segal. 

Matti Harjuniemi ja Reima Rytsölä jäävät pois yhtiön hallituksesta.  

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. 
Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

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 Petri Kettusen. 



  

    

  

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 30.6.2024 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  

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 30.6.2024 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää 
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.  

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys 
hallituksen mahdollisuudesta päättää, harkintansa mukaan, yhtiökokouksen 
järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.  Lisäys mahdollistaisi 
muun muassa yhtiökokousten järjestämisen tavalla, joka voi edistää osakkeenomistajien 
osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi pandemian kaltaisissa tai muissa 
ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että 
osakkeenomistajat pystyvät käyttämään oikeuksiaan etäkokouksissa täysimääräisesti 
siten, että oikeudet ovat yhtäläiset kuin tavallisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen 
ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluisi lisäyksen jälkeen kokonaisuudessaan 
seuraavasti (lisäys kursiivilla): 



  

    

  

"8 § Yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä 
viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset 
pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) 
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän 
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava 
osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä 
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) 
päivää ennen yhtiökokousta. 

Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman 
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana 
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 
(etäkokous)." 

19. Kokouksen päättäminen  
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