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EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVASTA OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA SEKÄ 
VALTUUTUKSESTA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN 
ANTAMISEKSI 
 
Teleste Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 1. päivänä 2014 pidettävälle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään 
 
(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai 
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai 
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin 
ehdoin: 
 
 
1. Oikeus osakkeisiin 

 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa 
 
- 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 osakkeiden 
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai 
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

 
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. 
 
 

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti 
 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan 
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton 
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön 
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen 
painava taloudellinen syy. 
 
 

3. Osakkeiden enimmäismäärä 
 
Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. 
 
Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan 
luovuttaa enintään 1.800.000 kappaletta. 
 
 

4. Erityisten oikeuksien antaminen 
 

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, 
jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että 
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oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan 
kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). 

 
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja 
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla 
enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa 
”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuihin enimmäismääriin. 

 
 
5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen 
 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä 
on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 
 
6. Muut ehdot ja voimassaolo 

 
Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. 
 
Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 

 
 
Turussa maaliskuun 4. päivänä 2014 
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