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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2006 KLO 8.30

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 14.2.2006 kutsua
koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi maanantaina 20. päivänä
maaliskuuta 2006.

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen, joka pidetään maanantaina 20. päivänä maaliskuuta 2006 
klo 16.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10,
Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 14 §:N MUKAAN
KUULUVAT ASIAT

2. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa optio-oikeuksia.
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

Optio-oikeuksia annetaan enintään 300.000 kappaletta, jotka
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 Suominen Yhtymä
Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osaketta. 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Suominen Yhtymä Oyj:n palvelukseen rekrytoitavalle toimitus-
johtajalle osana hänen sitoutumis- ja kannustinjärjestelmäänsä.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu edellä mainituin tavoin osaksi
kannustinjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus ilmoittaa optio-oikeuksien saajalle optio-oikeuksien
tarjoamisesta hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annetaan
vastikkeetta.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Suominen Yhtymä
Oyj:n osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta merkintöjen
seurauksena enintään 300.000 osakkeella ja osakepääoma enintään
150.000 eurolla.



2 (4)

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006A on 2.5.2008 -
30.10.2009, optio-oikeudella 2006B vastaava aika vuosina 2009 ja 2010
sekä optio-oikeudella 2006C vastaava aika vuosina 2010 ja 2011.
Hallitus voi kuitenkin päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan
osakemerkinnän alkamisaikaa.

Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2006A on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2006,
optio-oikeudella 2006B painotettu keskikurssi toukokuussa 2007 ja
optio-oikeudella 2006C painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
toukokuussa 2008. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien
osakekohtaisten osinkojen määrällä.

Jos optionhaltijan työ- tai toimisuhde Suominen Yhtymä -konserniin
päättyy muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman
johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle vastikkeetta
sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei ole
alkanut.

3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän,
jonka vasta-arvo ja yhtiön tytäryhtiöillä olevien osakkeiden vasta-
arvo yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden aikaisemmin hankkimien omien
osakkeiden kanssa vastaa yhteensä 5 %:a yhtiön osakepääomasta
osakkeiden hankintahetkellä. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
luovutettaviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin
hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille
Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko
osakemäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja koska yhtiöllä
on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
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4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien
hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen
osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi luovuttaa omia
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muutoin luovutettaviksi.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 25 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi, ja että hallituksen
jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Pekka
Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja sekä
uudeksi jäseneksi tekniikan lisensiaatti Kai Hannus, ja että nykyinen
tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeen-
omistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite:
Vestonkatu 24, 33730 Tampere, ja niistä lähetetään jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
tiistaina 10.3.2006 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperi-
keskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn
osakkaan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet
voitaisiin merkitä viimeistään 10.3.2006 tilapäisesti yhtiön osakas-
luetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuus-
järjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity jakautumisen johdosta 30.9.2001
purkautuneen Lassila & Tikanoja Oyj:n (y-tunnus 0110679-8) osake-
rekisteriin ennen 1.11.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on
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esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että
osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 13.3.2006 kello
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, 
PL 380, 33101 Tampere, puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna
Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536 tai sähköpostilla
osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä
mainittuun postiosoitteeseen. 

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 vahvistetun
taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Helsingissä helmikuun 14. päivänä 2006

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Bergholm, puh. 010 214 300

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet


