HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Hallituksen esitys voitonjaoksi
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 136,1 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 65,3
miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 40,7 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 6.4.2016
pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,9 miljoonaa
euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa
muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 8.4.2016 ja osingon maksupäivä 15.4.2016. Ehdotettu voitonjako ei
hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
palkkiot pysyvät ennallaan kolmantena peräkkäisenä vuotena ja
 valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000
euroa;
 valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille
jäsenille 5 000 euroa;
 kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: puheenjohtajille 1 200
euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan
kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen
asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista;
 lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja
majoituskustannukset.
Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus esittää, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen
valitaan uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert
Remenar ja Matti Ruotsala ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Henrik Lange.
Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö esitellään tarkemmin liitteellä.
Jyrki Tähtinen on ilmoittanut ettei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi
Halosen.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 200 000 yhtiön
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu
osakemäärä on noin 5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan
julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti,
kuitenkin enintään 30.9.2017. (Varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2015 myöntämä valtuutus on
voimassa 6.4.2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.)

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien pysyvän
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen
jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajasta sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla,
joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän
Yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai konserniyhtiöille merkityt omistukset yhteen
ääniosuutta laskettaessa.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.
Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii Yhtiön hallituksen
puheenjohtaja ja sen osakkeenomistajan edustaja jonka osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella on suurin
syyskuun 1. päivänä valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi, elleivät nimitystoimikunnan jäsenet
yksimielisesti toisin päätä.
Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.
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Nimitystoimikunnan tarkoitus
PKC Group Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön
osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava
riittävä osaaminen ja kokemus.
Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).
Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä
määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.
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Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano
Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista kolme edustaa Yhtiön kolmea
suurinta osakkeenomistajaa laskettuna Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä. Yhtiön hallituksen
puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä toimikunnan neljäntenä jäsenenä.
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 1. syyskuuta määräytyvät Euroclear Finland Oy:n
pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on
pyytää 1. syyskuuta osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa
kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla
näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien tai kaikkien
näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla.
Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle
asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin
rahastoihin tai konserniyhtiöille merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi
suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja sen
osakkeenomistajan edustaja jonka osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
Euroclear Finland Oy:n pitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella on suurin syyskuun 1.
päivänä valitaan toimikunnan puheenjohtajaksi, ellei nimitystoimikunnan jäsenet
yksimielisesti toisin päätä.
Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi
päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava nimitystoimikunnasta, jos kyseinen
osakkeenomistaja luovuttaa yli puolet osakeomistuksestaan eikä luovutuksen seurauksena

enää ole Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa. Toimikunta voi
nimittää uuden jäsenen ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle ja mikäli toimikunnan
jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen jäsenten toimikauden aikana, toimikunnan tulee
päättää uusien jäsenten nimittämisestä. Toimikunnan tulee tarjota täytettäviä paikkoja
Yhtiön niille osakkeenomistajille (suuruusjärjestyksessä, laskettuna Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä), jotka eivät ole nimenneet jäsentä toimikuntaan.
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Nimitystoimikunnan tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:
a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten
palkitsemisesta;
b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten
lukumääräksi;
c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
d) etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja
e) valmistella ja esitellä hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta
koskevat periaatteet.
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Puheenjohtajan tehtävät
Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava toimikunnan työskentelyä siten, että
toimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon
osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.
Toimikunnan puheenjohtaja:
a) kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana;
b) valvoo, että toimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun
mukaisesti; ja
c) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän
kuluessa toimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.
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Päätöksenteko
Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Toimikunta ei
saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja
kokoukseen.
Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta,
jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden
toimikunnan jäsenten kanssa.
Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä,
numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Toimikunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden
toimikunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

5.1 Ehdotuksen valmistelusta
Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten
palkitsemiseksi Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä riippumatta kuitenkin tehdä oman ehdotuksensa
suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta saa luottamuksellisesti ja sisäpiirisäännökset
huomioon ottaen käyttöönsä tiedot ehdokkaiden riippumattomuudesta (tai uusien
ehdokkaiden osalta riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista) sekä tiedot
toteutetun hallitustyön arvioinnin tuloksista siltä osin kuin ne vaikuttavat hallituskokoonpanon
suunnitteluun.
Nimitystoimikunta arvioi hallituksen toimintaa ja ottaa asianmukaisesti huomioon arviointinsa
tulokset työssään. Toimikunta voi myös käyttää ulkopuolista konsulttia sopivien ehdokkaiden
löytämiseksi.
5.2 Hallituksen jäsenten pätevyys
Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön
toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.
Hallituksella tulee olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:
a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
b) vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
c) konserni- ja taloushallinnosta;
d) strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
f) hyvästä hallintotavasta (corporate governance).
Lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja Yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt.
5.3 Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31.
tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.
Toimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.
Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä
yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Yhtiön
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokouskutsuun.
Nimitystoimikunta arvioi työtään ja toimintaansa vuosittain ja sen tulee myös esittää selvitys
suorittamastaan työstä.
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Luottamuksellisuus
Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien tulee pitää
varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina
kunnes toimikunta on tehnyt lopullisen päätöksensä ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset.
Toimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää yhtiön hallitukselle,
että yhtiö solmisi salassapitosopimuksen osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan
kanssa.

7

Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus
Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa
mahdolliset muutokset varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.
Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa
teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään
tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.
Työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä.
ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.

Mahdollisessa

