HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 17.3.2015

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole
kertyneitä voittovaroja.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää käyttää yhtiön taseen
31.12.2014 mukaista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
36.420.000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan
edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.
Pääomanpalautuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää jakaa pääomanpalautuksena
0,12 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Tämän yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä on 75.486.853
osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi 9.058.422,36 euroa.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 19.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 26.3.2015.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2015.

1

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 754.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin 1 prosenttia
yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla
pääomalla säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti,
minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan
säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta
vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella
voidaan antaa enintään 754.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää
valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää
valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien
toteuttamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään
15.000.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin
20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla
uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus
voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää
valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn
osakeantivaltuutuksen.
Ehdotus pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.
Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa samalla osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymistä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka valitsisivat
keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
toimisi nimitystoimikunnan asiantuntija-jäsenenä.
Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä olisi pyytää varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. osakkeenomistuksen
perusteella neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden
jäsenen osakkeen- omistajien nimitystoimikuntaan.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä neljällä
osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta
edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön
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kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli
osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle
omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.
Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla Alma
Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2015.
Helsinki 12.2.2015
Alma Media Oyj
Hallitus
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