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MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 13.4.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKO-
KOUKSELLE 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 49 039 655,34 euroa, josta tilikauden voitto oli 
22 850 050,77 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan varsi-
naista osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 13,8 miljoonaa euroa, ja 
loput varoista jätetään omaan pääomaan. 

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 24.4.2023. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikau-
den päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdo-
tettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.  

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen 

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisra-
portti vuodelta 2022 julkaistaan pörssitiedotteena ja se on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa 
https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/ viimeistään 
23.3.2023. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten pal-
kitsemisraportin. 

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilin-
tarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, 
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen 
järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Ky-
seinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:  

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) 
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdek-
sän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa 
mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. 

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, 
että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti 
ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.” 

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana. 
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Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouk-
sia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riip-
pumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät saa vaarantua ja että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voi-
vat reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esit-
tää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa 
yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutok-
siin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemioista. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot 
tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouk-
sessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 200 000 oman osakkeen 
hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 
ehdotuksen tekohetkellä. Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla va-
roilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittai-
siin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa 
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukai-
sesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovu-
tettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista 
muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksan-
toista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2022 yhtiökokouksen anta-
man valtuutuksen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden an-
tamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Val-
tuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 250 000 (uutta tai yhtiön 
hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohet-
kellä. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etu-
oikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen 
osana yhtiön kannustinjärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittämi-
nen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestely-
jen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton 
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen pai-
nava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä 
merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen 
oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdek-
santoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2022 yhtiökokouksen an-
taman valtuutuksen. 


	Marimekko Oyj
	MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 13.4.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
	Tilintarkastajan valitseminen
	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
	Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät sa...
	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta

