
    

   
   

 

 

 

Hallituksen ehdotukset Nordic ID Oyj:n 20.3.2019 pidettävälle varsinaiselle 

yhtiökokoukselle  

 

 

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei 

makseta osinkoa. 

2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen 

yhtiökokouksen 20.3.2019 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa 

hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman 

kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). 

4. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Jorma Lalla, 

Leevi Parsama ja Juha Tiittanen ja uusina jäseninä Marja Liisa Kaario, Veijo Komulainen ja Anna 

Toppari. Muiden jäsenten toimikausi alkaisi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, mutta Veijo 

Komulaisen toimikausi ehdotetaan alkavaksi vasta 1.6.2019. Yhtiökokouksen päättymisestä 1.6.2019 

asti yhtiön hallitus toimisi viisijäseninä. 

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.  

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Nordic ID:n internet-sivuilla 

osoitteessa www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2019. 

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 

hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 

6. Tilintarkastajan valitseminen 



    

   
   

 

 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen 

tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön 

tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen. 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä 

osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 418.000 osaketta (mukaan lukien erityisten 

oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 % yhtiön kaikkien osakkeiden 

tämänhetkisestä lukumäärästä. 

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön 

hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan 

luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 

yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten 

kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin 

tarkoituksiin. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.6.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. 

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden 

hankkimisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 105.000 

osaketta, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiö ei 

kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä 

enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla 

hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.  

Omia osakkeita voidaan hankkia First North Finland -markkinapaikalla julkisessa kaupankäynnissä 

muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan. 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille 

samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 

osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden 

hankkimiseen liittyvistä ehdoista. 



    

   
   

 

 

 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden 

järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja 

palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin edelleen 

luovutettaviksi, pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.6.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. 
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