
 
 
 
Privanet Group Oyj, 
 
Hallituksen päätösehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen 
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enin-
tään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta 
voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nas-
daq First North Growth Market -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.  
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien 
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytet-
täväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomis-
tajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hanki-
taanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta 
voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oi-
keus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 
kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.  
 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta 
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luo-
vuttamisesta seuraavin ehdoin: Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhdellä tai 
useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yh-
teensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Osakkeita voidaan luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien 
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytet-
täväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeen-
omistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suun-
nattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomis-
tajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 
 
Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kolme 
(3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
Valtuutus ei korvaa yhtiön aikaisempia osakeantivaltuutuksia. 
 
 
Helsingissä 6.11.2019 
Hallitus 
 


