
    AGENDA   1 (2) 
 

 

    23 March 2021 

 
 
 

 

Incap Oyj  Puh +372 45 217 23  Y-tunnus 0608849-6 
Mannerheimintie 113 S-posti info@incapcorp.com Kotipaikka Helsinki 
FI-00280 Helsinki    

 

www.incapcorp.com 

 
HALLITUKSEN EHDOTUKSET INCAP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021 
 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuoden 2020 tuloksesta ja että 
tilikauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan. 

 
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely 
 
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 1.4.2021 vuosikertomuksen yhtey-
dessä julkistama palkitsemisraportti, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikau-
della 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsi-
vuilla osoitteessa https://incapcorp.com/yhtiokokous/. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hy-
väksymisestä on neuvoa-antava. 

 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että halli-
tuksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Vuosipalkkio makse-
taan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan 
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiöko-
koukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään neljä (4). 

 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiöko-
koukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Ville Vuori ja 
Kaisa Kokkonen. 

Kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Ville 
Vuori, Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Kaisa Kokkonen ovat lisäksi riippumattomia yhtiöstä. Hen-
kilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Tiedot hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/hal-
litus/ .  

 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkei-
siin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
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Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta 
joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 584 932 uutta osaketta, joka vastaa 
noin 10 prosenttia yhtiön tämän hetkisestä osakemäärästä. 

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omista-
vat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunna-
tulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomaraken-
teen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyi-
den toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana 
yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuu-
dessa. 

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia 
osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös 
muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. 

Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


