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STYRELSENS FÖRSLAG TILL AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE 

BOLAGSSTÄMMA SOM HÅLLS DEN 21 MARS 2018 

 

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend 

(utdelning), samt bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer 

 

De utdelningsbara medlen i Ahlstrom-Munksjö Oyj:s balansräkning den 31 december 

2017 är 639.383.957,56 euro.  

 

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att i dividend 

utdelas 0,52 euro per aktie.  

 

Dividenden utdelas i två rater. Den första dividendraten på 0,26 euro per aktie betalas till 

aktieägare som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 är registrerad i bolagets 

aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs 

av Euroclear Sweden AB. Styrelsen föreslår att dividenden betalas den 3 april 2018. 

 

Den andra dividendraten på 0,26 euro per aktie betalas i september 2018 till aktieägare 

som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning 

som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear 

Sweden AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen i sitt 

möte som styrelsen kommit överens att skall hållas den 10 september 2018. 

Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara den 12 september 2018 och 

utbetalningsdagen senast den 19 september 2018.  

 

Styrelsen föreslår ytterligare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om 

donationer för högst 100 000 euro till välgörenhets- eller dylika ändamål som styrelsen 

närmare besluter om. Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande års ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Beslut om revisorns arvode 

  

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att revisorns arvode 

betalas enligt av bolaget godkänd räkning. 

 

Val av revisor 

 

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att till revisor återväljs 

KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har meddelat att de utsett CGR Anders Lundin till 

huvudansvarig revisor. 

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna 

aktier samt att motta egna aktier som pant 
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Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om 

förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier 

som pant enligt följande villkor: 

 

Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas 

eller mottas som pant, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet 

egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess 

dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller 

flera omgångar och på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. 

Aktierna skall förvärvas med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande 

marknadspris. 

 

Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och 

mottagande som pant av bolagets egna aktier. 

 

Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av högst 8 000 000 

egna aktier som bolaget innehar i en eller flera omgångar.  

 

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående avyttring av egna 

aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Aktierna kan till exempel användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang 

samt till att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till andra syften i 

enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring 

av egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom 

bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av aktier som mottagits 

som pant.  

 

Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock 

högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång. 

 

Helsingfors, den 13 februari 2018 

 

Styrelsen 


