
 

 

  

 

 
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20.5.2019 kello 17:00 alkaen IoT Campuksella, osoite 
Joensuunkatu 7, Salo.  
 
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN  
Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 

1.  Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto näistä. 
2.  Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 
3.  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 26 € ja lisäksi Jimm´s PC-store Oy:n 
myynnistä ylimääräisenä osinkona 42 €, jolloin kokonaisosinkoehdotus vuodelta 2018 on 68 € osakkeelta.  
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön 
maksukykyä. Osinko maksetaan 3.6.2019 alkaen.  

4.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. 
5.  Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä. 
6.  Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matka- sekä muiden kulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien 

palkkioista. 
7.  Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet. 
8.  Valitaan tilintarkastaja. 
   
9.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.000 oman osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinta 
voi kuitenkin olla vähintään 650 euroa ja enintään 950 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista 
omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2018 
antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta 
yhtiökokouksesta lukien. 
 

10.  Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus) 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta 
seuraavasti: Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on 
enintään 7.000 kappaletta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan 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, yhtiön strategian toteuttaminen tai 
investointien rahoittaminen. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa vain maksua vastaan. Hallitus päättää 
kaikista muista luovuttamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Valtuutus kumoaa 
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat 
valtuutukset. 

 
11. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 15 §:n ostotarjousvelvollisuuslausekkeen 

muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusosuus yhtiössä saavuttaa tai ylittää 30 % tai 50 % 
yhtiön kaikista osakkeista on velvollisuus muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta lunastaa näiden osakkeet ja 
osakkeisiin oikeuttavat oikeudet yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn hintaan. Ehdotukseen sisältyy määräykset lunastuksen 
toteuttamisesta tällaisessa tapauksessa. 

 
 Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen nykyinen 15 § kumotaan kokonaisuudessaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 15 

§, joka kuuluu seuraavasti: 

”Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten 
osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, saavuttaa tai ylittää 30 prosenttia tai 50 prosenttia 
(lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen 
oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat 
arvopaperit siten kuin jäljempänä tässä pykälässä määrätään. 

Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, 
ei velvollisuutta lunastaa osakkeet ja arvopaperit synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt 
osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan 
yhtiössä. 



 

 

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä luetaan mukaan myös 

ne osakkeet, jotka kuuluvat 

1. yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, 

2. yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan 
konserniin kuin osakkeenomistaja, 

3. edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiölle tai eläkekassalle, 

4. sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka - jos se olisi suomalainen - kuuluisi edellä 

tarkoitetuin tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, ja 

5. kirjanpitolain 1 luvun 7 §:n tarkoittamalle osakkeenomistajan omistusyhteysyritykselle tai sen eläkesäätiölle 
tai –kassalle. 

Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten tai äänimäärien perusteella, lunastusvelvolliset 
osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin 
osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri 
vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin. 

Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistus- tai äänirajan 
siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja 
vaatia lunastusta kummaltakin erikseen. 

Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa 

osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen. 

Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden kohtuullinen käypä arvo, jonka yhtiön hallituksen tulee vahvistaa, 
lisättynä 15 prosentilla. 

Osakkeiden kohtuulliseksi käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön hallituksen vahvistama korkein arvo seuraavista: 

1. Yhtiön osakkeen markkinahinta, jos voidaan katsoa markkinahinnan luontevasti muodostuneen;  

2. Yhtiön osakkeen substanssiarvo; tai 

3. Yhtiön osakkeen tuottoarvo. 

Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on sen kirjanpitoarvoa suurempi, todennäköisen 
luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus saadaan ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä yhtiön osakkeen 
substanssiarvossa ja tuottoarvossa. 

Tuottoarvo määritellään kassavirtapohjaisella arvonmäärityksellä käyttäen toimialalle tyypillistä diskonttokorkoa 
ja, johon lisätään ei-operatiivinen varallisuus käyvin arvoin sekä vähennetään korolliset velat. 

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on 
syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot 
lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kokonaismäärästä. Ilmoitukseen tulee liittää 
osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa. 

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, 
kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, 
se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot 
lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne 
ovat hallituksen tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus 
osakkeenomistajille on annettava noudattaen mitä kokouskutsun toimittamisesta sanomalehti-ilmoituksella on 
yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätty. 

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 60 päivän kuluessa 
lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä tarkoitetussa 
sanomalehdessä. 

Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopaperien 
lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle 
mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle 

lunastushintaa vastaan. 

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia 
lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa 

vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut. 



 

 

Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa 
lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen 
osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta 
yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan. Yhtiön on tässä 
tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi 

osakasluetteloon. 

Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko siitä 
päivästä lukien, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suoritettua. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on 
lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan sanottu viivästyskorko 
siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää. 

Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka osoittaa, että 
lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyksen 
määräys on rekisteröity kaupparekisterissä. Tämän pykälän määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava 
yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolme 
neljännestä annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista osakkeista. 

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää 
koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä 
noudattaen.” 

Edellä olevat ehdotukset yhtiöjärjestyksen nykyisen 15 §:n kumoamiseksi ja uuden 15 §:n lisäämiseksi yhtiöjärjestykseen 
ilmoitetaan rekisteröitäväksi ilman aiheetonta viivytystä, mikäli yhtiökokous hyväksyy muutosehdotuksen. 

Muutoksen rekisteröinnin jälkeen Lounea Oy peruuttaa valituksensa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.11.2016 tekemän 
päätöksen moittimista koskevassa asiassa (Turun hovioikeuden asia S 18/1904) ja suorittaa tarvittavat muut toimet 
oikeudenkäynnin päättämiseksi. 

 
12. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsemat jäsenet (2 kpl).  
 Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Lauri Innaa ja Matti Alasentietä.  
 
YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT: Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä ma 6.5.2019 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, 

Salo sekä nettisivuillamme www.lounea.fi.  

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISOIKEUS: Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen 

ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään to 16.5.2019 kello 16:00 mennessä  

a) sähköpostitse osoitteeseen osakerekisteri@lounea.fi  
b) kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo 
c) www.lounea.fi/yhtiokokous sivuilla.  

 

Osingonmaksua varten pyydämme ilmoittamaan mahdollisista tilinumeromuutoksista osakerekisteri@lounea.fi. 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohjat löytyvät 

nettisivuiltamme lounea.fi. Valtakirjat pyydetään toimittamaan to 16.5.2019 kello 16:00 mennessä.  Kokoukseen 

ilmoittautuminen kokouspaikalla alkaa kello 16:00. Kokouksen aluksi järjestetään kahvitarjoilu. 

Salossa 26. huhtikuuta 2019 

Lounea Oy  

Hallitus 
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