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EVLI PANKKI OYJ:N (”YHTIÖ”) HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 9.3.2021 

 
1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella hallitus 

valtuutetaan maksamaan osinkoa enintään 0,73 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta ja loppuosa 
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön 
hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Esitys on, että yhtiökokous valtuuttaisi 
hallituksen päättämään osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä parhaaksi 
katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Osinko maksetaan 
osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen erikseen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 
 

2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän 
kohtuullisen laskun mukaan. 
 

3. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen. 
 

4. Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on 
osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. 

 
Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 
15.2.2021. 
 

5. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-
sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:  
 
Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.463.526 osaketta, 
ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 947.416 osaketta. 
Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen 
kokouskutsun päivämääränä.  
 
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille 
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 
 
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa 
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä 
julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 
 
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2022 saakka. 
 

6. Hallitus ehdottaa, 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. 
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Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten 
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.410.942 B-sarjan osaketta. 
Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen 
kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 241.094 
osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä 
vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön 
hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 
 
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen 
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2022 asti. 
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