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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE  5.2.2003 

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2003 kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi keskiviikkona maaliskuun 12 päivänä 2003.

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 12 päivänä maaliskuuta 2003 kello 16.00 alkaen Ravintola Savoyssa,
Eteläesplanadi 14, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimi-
sesta

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 mah-
dollisissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttami-
seksi 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 mää-
räytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja osak-
keiden tuottamasta äänimäärästä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden han-
kinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhti-
össä.
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3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovutta-
misesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaik-
kien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovut-
tamisen.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osak-
keita luovutetaan. Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdolli-
sissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai
muutoin luovutettaviksi.

Nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 5.3.2003
alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Hämeenkatu 7 B, 33100 Tampere, ja niistä lähetetään
jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 28.2.2003
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo- paperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta
hänet voitaisiin merkitä 28.2.2003 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osal-
listumista varten.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen edellyt- täen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity jakautumisen
johdosta 30.9.2001 purkautuneen Lassila & Tikanoja Oyj:n(y-tunnus 0110679-8) osakere-
kisteriin ennen 1.11.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouk-
sessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty ar-
vo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava yhtiölle vii-
meistään torstaina 6.3.2003 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella  Suominen
Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere, puhelimitse numeroon 010 214 3535 /Minna Lehtonen,
faxilla numeroon 010 214 3536 tai sähköpostilla osoitteeseen min-
na.lehtonen@suominencorporation.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittau-
tumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan lop-
puun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen. 
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Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 maksetaan osinkona 0,70 euroa osak-
keelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajal-le, joka on maanantaina 17.3.2003 merkittynä
Suomen Arvopaperikes-kus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiö-
kokoukselle, että osingon maksupäivä on tiistai 25.3.2003.

Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2003

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet


