
METSO OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta 
seuraavasti.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 uuden 
osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja 
enintään 10 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, 
mikä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, 
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä 
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (”Vaihtovelkakirja”). 
Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 000 000 
kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämä 
enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyyn osakkeiden antamisen ja/tai 
luovuttamisen enimmäismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko 
maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle 
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla 
hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10 000 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä 
olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he 
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, 
yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen 
rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana 
kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön 
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. 

Tämä valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa varsinaisen 
yhtiökokouksen 21.3.2016 antaman valtuutuksen.
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