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YIT OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 16.3.2017 PIDETTÄVÄLLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
Voitonjako
Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 22 senttiä (0,22 euroa) osakkeelta ja
että loppuosa voittovaroista jätetään jakokelpoisiin varoihin. Oikeus 4.4.2017 maksettavaan osinkoon on sillä,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2017 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
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle 79 200 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa sekä
- jäsenille 46 800 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.–31.3.2017 on julkistettu.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona
550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona
550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion
matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani
Pitkäkoski sekä jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Inka Mero ja Tiina Tuomela (uusi).
Tilintarkastajan palkkio
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.
Ehdotus tilintarkastajaksi
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.
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:
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16.1.

16.2.
16.3.
16.4.

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta 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.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan
Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan niille Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnissä muodostuvaan
hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2016 annetun valtuutuksen hankkia
omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:
17.1

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä
tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 25.000.000 kappaletta.

17.2.

Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa
osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

17.3

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.

17.4.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin
liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää,
kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

17.5.

Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle
päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja hallituksen edellä esitetyn valtuutuksen
perusteella hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on
enintään 12.400.000 yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Hallitus valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen
ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on
alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2016 annetun
valtuutuksen päättämään osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2018
saakka.
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