
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 4.4.2023

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2022 maksetaan 0,44 euroa
osakkeelta.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 6.4.2023 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy: n
pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 17.4.2023.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan
tilikaudelle 2023.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Niina Vilske, tulisi
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta.
Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

Kohta 4 Hallitus



Kohdan 4 ensimmäisen kappaleen ensimmäistä virkettä ehdotetaan
muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta
järjestämisestä.”

Kohta 5 Toimitusjohtaja
Kohta 5 ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus päättää toimitusjohtajan
valitsemisesta ja erottamisesta.”

Kohta 9 Yhtiökokouksen paikka
Kohtaan 9 ehdotetaan lisättäväksi ensimmäisen lauseen jälkeen
seuraavat lauseet:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa
siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen
aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Kohta 12 Lunastusvelvollisuus
Kohta 12 poistetaan kokonaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin yksi (1)
prosentti yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön
vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq 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 toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella
voidaan antaa enintään 824.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin yhtä (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 30.6.2024 saakka. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2022 päätetyn
vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään
16.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa
noin 20 prosenttia 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 30.6.2024 saakka. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2022 päätetyn
vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 19
ehdotettua osakeantivaltuutusta.

 Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten
ehdoista.
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