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Marimekko Oyj    
 
 
MARIMEKKO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 12.4.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat 
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja 
palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen 
jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2021, eli puheenjohtajan 
palkkio olisi 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten palkkio 26 000 euroa 
vuodessa. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen 
kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. 
Kokouspalkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2021. 

Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen 
mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin 
markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan 
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on 
julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena 
ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on 
yhtiökokouspäivänä 12.4.2022 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. 

 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat 
ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat 
ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
valitaan uudelleen Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Tomoki Takebayashi. 
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Björklund ja Catharina Stackelberg-Hammarén ovat ilmoittaneet, 
etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Samat osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Teemu Kangas-Kärki 
ja Marianne Vikkula. Molemmat ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan 
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat 
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-
Kärjen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mikko-
Heikki Inkeroisen ja Marianne Vikkulan. 

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet 
esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa 
https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. 
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