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ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, 

myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 

toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa 

osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 2.5.2017 ja täsmäytyspäivä 24.4.2017. 

 

 

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT 

 

Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. 

 

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 

2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-

Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin 

toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki). 

  

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 

euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 

euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon 

vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, 

tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri 

Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. 

 

 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti: 

 

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten 

vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä 

kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin 

tehdään kielellinen tarkennus. 

 

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva 

toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden 

edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi 

kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että 

päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin 

kokouksessa edustetuista osakkeista. 

 

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen muutetut pykälät kuuluvat seuraavasti: 

 

5 § 

Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo 

hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään 

kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden (2) tulee olla yhtiön tai sen 

omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan 

varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän 

toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. 

 

Vuosittain jäsenistä eroaa neljättä osaa (1/4) lähinnä oleva pienempi määrä. 

 

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä 

ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

sekä kutsuu sihteerin. 

 

17 § 

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että 



muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 

annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Purkamista koskevan 

päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa kaksi 

kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. 

 

LAHJOITUSVALTUUTUS 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta 

lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä 

valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, 

lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. 

 

 

MENETTÄMISSEURAAMUKSET 

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 

momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien 

osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan 

osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa 

yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koskee 

enimmillään yhteistilille kirjattuja Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan 109 961 

osaketta ja II-sarjan 82 543 osaketta, jotka ovat paperimuotoisena 

osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön 

hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että 

yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen 

ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden 

sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. 

Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeita on yhteensä 22 356 kappaletta.  

Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa 

olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että 

vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet 

menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen 

edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 

 

Seinäjoella 20.4.2017 

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ 
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