














UPM‐Kymmene Oyj

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2020

LIITE 5.2

Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoäänistä 2020

Asiakohta Vastaan Tyhjää Puolesta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 2 654 164 195 063 245 001 087

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  251 994 0 247 598 320

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 7 191 189 619 476 240 039 649

10. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen 30 797 125 57 552 216 995 637

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista 

päättäminen 7 908 813 52 542 239 888 959

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  0 0 247 850 314

13. Hallituksen jäsenten valitseminen 46 238 957 869 991 200 741 366

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 7 505 442 0 240 344 872

15. Tilintarkastajan valitseminen 27 441 106 0 220 409 208

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 3 304 841 0 244 545 473

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 5 312 641 70 620 242 467 053
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin 

tarkoituksiin 1 137 475 0 246 712 839
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EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN 
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 
(Esityslistan kohta 16) 
 
Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 31.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin 
ehdoin: 
 
Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä 
enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. 
 
Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat 
osakkeet luovuttaa edelleen yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat 
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. 
 
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne 
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja 
että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen. 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua 
vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja 
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  
 
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa yhtiökokouksen 
4.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. 
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 
(Esityslistan kohta 17) 
 
Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 31.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,4 prosenttia yhtiön 
rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa 
pantiksi yhtiön omia osakkeita.  
 
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa 
kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeiden maksamisessa noudatetaan sen 
markkinapaikan voimassa olevia sääntöjä, jossa hankinta on tapahtunut.  
 
Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, pääomarakenteen 
kehittämiseksi, osana yhtiön kannustejärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi 
tai mitätöitäväksi. 
 
Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Valtuutus on 
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se 
kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. 
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