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HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 2022 
 

A. HALLITUKSEN EHDOTUKSET SOLTEQ OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
2022 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään 
osingonjaosta  

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei 
jaeta osinkoa suoraan Yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että Yhtiökokous valtuuttaa 
hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon 
jakamisesta kertyneistä voittovaroista.  Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on 
valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun 
enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä 
muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen 
osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun 
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. 
 
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. 

 
Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna). 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio 
tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Tilintarkastajan valitseminen  

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi 
tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri 
Sammalisto. 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään 
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 
10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että 
yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä 
olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen 
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista 
muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien 
merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain 
muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna). 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien 
toteuttamista  

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään 
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 
10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien 
toteuttamista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että 
yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä 
olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle 
oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä 
ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai 
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä 
yhtiön taseeseen. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna). 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään 

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:  



Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 

kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita 

voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.  

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 

suhteessa (suunnattu hankkiminen).  Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön 

osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä 

maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa 

kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen 

kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien 

järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 

enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna). 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 

ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta  

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:  

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi 
tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. 

Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.  

Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna). 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen esitystä. 

NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS 

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä 

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen 
toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla 
Solteq Oyj:n internetsivuilta (www.solteq.com/yhtiokokous2022). Koska Yhtiökokoukseen voi 
osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 
katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.  

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

http://www.solteq.com/yhtiokokous2022


Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ovat 
ilmoittaneet kannattavansa esitetyn toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä. 

B. OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET SOLTEQ OYJ:N VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 2022 

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen  

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä 
ehdottavat Yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka 
päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavasti:  

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille 
maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan 
kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset 
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä 
ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä. 

Hallituksen jäsenten valitseminen  

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osake- ja äänimäärästä 
ehdottavat Yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2023 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle uudelleen nykyisistä hallituksen 
jäsenistä Aarne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerståhl sekä uusina 
hallituksen jäseninä ehdotetaan valittavaksi Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen. Ehdotetut uudet 
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.   

Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.  

Lisätietoja hallitukseen esitettävistä uusista jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous2022. 

 


