
 

 

DUELL OYJ - HALLITUKSEN EHDOTUKSET 
1.12.2022 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA 
PÄÄTTÄMINEN 
 
Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.8.2022 päättyneeltä tilikaudelta on 23 060 
137 euroa. Konsernin tulos 31.8.2022 päättyneeltä tilikaudelta on 1 928 439 euroa. Konsernin 
emoyhtiön tappio 31.8.2022 päättyneeltä tilikaudelta on 300 646 euroa.  
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos 
siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille. 

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY  
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemispolitiikan, jossa esitetään tiedot 
yhtiön toimielinten palkitsemisesta seuraavalla tilikaudella.  
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemispolitiikan.  Yhtiökokouksen päätös 
palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. 

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.   

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mari Kaasalainen.   
 
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
 
 
 



 

 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.  
 
Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 545 450, 
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Yhtiö ei 
kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 
prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 
 
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien 
osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, 
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön 
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 
31.12.2023 asti.  

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA  
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.  
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 090 900 
osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsuhetkellä.  
 
Osakkeita voidaan antaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi ja käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä edellyttäen, 
että osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen 
mukaista. 
 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden 
antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 31.12.2023 asti.  



 

 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.  

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan 
siten, että osakeyhtiölain 5 luvun 16.3 §:n mukaisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman 
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Ehdotettu uusi 
yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on kokouskutsun liitteenä 2. 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen uusi 10 § kuuluisi seuraavasti (muutokset 
tummennetulla):  
 
10 § Yhtiökokouskutsu 
 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-
sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä 
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin 
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
 
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää 
ennen yhtiökokousta. 
 
Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mustasaaressa. Yhtiökokous voidaan järjestää myös 
ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


