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YIT OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN 
NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 12.3.2019 PIDETTÄVÄLLE 
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
 
Voitonjako 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 27 senttiä (0,27 euroa) osakkeelta ja 
että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Oikeus 16.4.2019 maksettavaan osinkoon on sillä, 
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. 
 
Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville 
omille osakkeille ei makseta osinkoa. 
 
Hallituksen jäsenten palkkiot sekä nimitystoimikunnan palkkiot 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:  
- hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa  
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70 000 euroa, paitsi jos sama henkilö 
on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä  
- jäsenille 50 000 euroa 
  
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen 
jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan 
YIT Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 
hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon 
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu.  
 
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 
800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2.000 euroa. 
Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan 
kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2.000 euroa. Koti- ja 
ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen 
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1.600 
euroa toimikunnan kokoukselta. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) 
jäsentä.  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi 
Eero Heliövaara sekä jäseniksi uudelleen Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina Tuomela sekä 
uusiksi jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar ja Barbara Topolska. Muut nykyisen hallituksen jäsenet eivät 
olleet käytettävissä yhtiön hallitustehtäviin.  
 
Tilintarkastajan palkkio 
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän 
laskun mukaan. 
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Ehdotus tilintarkastajaksi 
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Markku Katajisto. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista 
osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % 
yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet 
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia 
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan 
hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2018 annetun valtuutuksen hankkia 
omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.  
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 
20 % yhtiön kaikista osakkeista.  

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää 
osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita 
voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että 
yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista 
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet 
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2018 annetun 
valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.  

 
Helsinki 1.2.2019 
 
 
YIT Oyj 
 
Hallitus 

 


