HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 20.3.2014

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää käyttää yhtiön taseen 31.12.2013 mukaista sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 76 100 000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella
parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.
Pääomanpalautuksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää jakaa pääomanpalautuksena 0,10 euroa osakkeelta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä
yhtiöllä on 75 486 853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi 7 548 685 euroa.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 1.4.2014.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan
varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän pääomapalautuksen enimmäismäärä on 0,10 euroa
osakkeelta. Tämän yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä on 75 486 853 osaketta, minkä
perusteella palautettava määrä olisi enintään 7 548 685 euroa.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.
Ylikurssirahaston alentamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2013 mukaista
ylikurssirahastoa määrältään 319 295 759 euroa 200 000 000 eurolla ja siirtää alentamismäärä
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on lähes kokonaan
sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen ja voitonjaon kannalta on
tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että sidotun oman pääoman osuus
koko omasta pääomasta laskee.
Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston alentaminen
edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä.

Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.
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 2014.
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 30.6.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
14.3.2013 päätetyn osakeantivaltuutuksen.
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