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Ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  

 
Sanoma Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 27. päivänä 2019 pidettävälle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään 
uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 
 

Annettavat osakkeet  
   
  Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai 

useammassa erässä enintään 18.000.000 uuden osakkeen antamisesta 
sekä enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen 
luovuttamisesta.  
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen 
syy. 
 
Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen 
voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä 
kuittausoikeutta. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden 
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen 
rahoittamiseksi. 

 
Erityisten oikeuksien antaminen 

 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan optio-oikeuksia ja 
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, 
jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita, myös osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen. Osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä 
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Optio-
oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 
 

Oikeus osakkeisiin osakeannissa 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan 
luovuttaa: 
 
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat 
yhtiön osakkeita; tai 
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen 
kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen tai 
osana yhtiön/konsernin osakepalkkiojärjestelmää. 
 

Merkintähinnan merkitseminen taseessa 
 
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava 
määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
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Muut ehdot ja voimassaolo 

 
Hallitus päättää muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä 
seikoista.  
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.  
 
Valtuutus päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 12.4.2016 
antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
Helsingissä, helmikuun 5. päivänä 2019  
 

Sanoma Oyj 
 

Hallitus 


