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ESITYSLISTA YHTIÖKOKOUKSEEN 3.3.2022 
  
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
  
1. Kokouksen avaaminen 
  
2. Kokouksen järjestäytyminen 
Puheenjohtajana toimii asianajaja Olli Kotila. Mikäli Olli Kotila 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 yhtiön talousjohtaja Matti Eilonen. Mikäli Matti 
Eilonen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun 
valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa 
henkilön. 
  
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
  
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
Kokoukseen osallistuviksi 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 ja Innovatics Oy:n 
toimittamien tietojen perusteella. 
  
6. Esitetään 31.12.2021 päättyneen tilikauden emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä 
toimintakertomus 
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.2.2022  
julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen  
sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa emoyhtiön sekä konsernin tilinpäätöksen. 
  
8. Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä osingonmaksusta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. 
Jakamatta jääneet voittovarat jätetään omaan pääomaan.  
  
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon 
maksupäivä on 14.3.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.  
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön 
maksukykyä. 
  
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 
31.12.2021 
 
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely  
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 
 
Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain 
mukaan neuvoa-antava. 
 
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Hallitus ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi 6000 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 
2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavan yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti. 
  
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.  
 
13. Hallituksen jäsenten valinta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli 
Hyyppä, Johannes Karjula Sampsa Laine ja Elina Tourunen valitaan uudelle toimikaudelle. 

https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022
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Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 32,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet 
tulevansa tukemaan hallituksen ehdotusta. 
 
Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat 
antaneet suostumuksensa valintaan. 
 
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely ja osakeomistukset ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla 
https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus 
 
14. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 
kohtuullisen laskun mukaan. 
  
15. Tilintarkastajan valitseminen  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Rautio.  
 
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 
 
16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan 
muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä 
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 antaman 
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.  
 
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 
 
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla 
yhteensä enintään 2 100 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön 
hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,8 % 
yhtiön kaikista osakkeista.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, 
henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja 
optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat 
valtuutukset.  
 
18. Kokouksen päättäminen 
  

https://sijoittajat.talenom.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

