
   

KESKISUOMALAINEN OYJ 
 
 
 
Yhtiökokouskutsussa mainitut hallituksen ehdottamat muutettavat yhtiöjärjestyskohdat muutetussa muo-
dossaan: 
 
3 § 
Osakkeet 
Osakkeet kuuluvat sarjaan A tai sarjaan K. Sarjaan K kuuluvia osakkeita voi olla enintään 5.373.440 kappa-
letta ja sarjaan A kuuluvia osakkeita enintään 21.493.760 kappaletta. Sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osak-
keita on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 5.373.440 kappaletta ja yhteensä enintään 21.493.760 kappa-
letta. 
 
5 § (Täsmäytyspäivämenettely) poistettu 
 
10 § (vanha11 §) 
Yhtiökokouskutsu 
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
yhtiökokousta hallituksen määräämässä yhdessä (1) yhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhdessä (1) 
valtakunnallisessa päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päi-
vää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
 
11 § (vanha 12 §) 
Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään koko-
uskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen sanottua yhtiökoko-
usta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa säädetään oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. 
Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllämainitun ilmoittautumisajan 
päättymiseen mennessä. 
 
12 § (vanha 13 §) 
Äänestysoikeus yhtiökokouksessa 
Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuu-
luva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen. 
 
Jokainen osakas saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä kuitenkin siten, 
että kunkin osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa on enintään kahdeskymmenesosa (1/20) ko-
kouksessa edustetusta äänimäärästä. 
 
Ellei osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä muuta johdu, yksinkertainen äänten enemmistö määrää pää-
töksen muissa kuin 14 §:ssä mainituissa asioissa, joissa noudatetaan sanotun kohdan mukaista menettelyä, 
taikka vaaleissa, joissa valituksi katsotaan se, joka saa eniten ääniä.  
 
Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja. 
 
13 § (vanha 14 §) 
Varsinainen yhtiökokous 



  

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 
tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
 
Esitettävä: 
- yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 
- tilintarkastuskertomus. 
 
Päätettävä: 
- yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;  
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; ja 
- hallituksen jäsenten lukumäärästä 
 
Valittava: 
- hallituksen jäsenet; ja  
- tilintarkastaja; sekä 
 
Käsiteltävä  
- muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 


