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EHDOTUS	  HALLITUKSEN	  VALTUUTTAMISEKSI	  PÄÄTTÄMÄÄN	  OSAKEANNISTA	  SEKÄ	  OPTIO-‐OIKEUKSIEN	  JA	  
MUIDEN	  OSAKKEISIIN	  OIKEUTTAVIEN	  ERITYISTEN	  OIKEUKSIEN	  ANTAMISESTA	  

Restamax	  Oyj:n	  hallitus	  ehdottaa	  huhtikuun	  23.	  päivänä	  2014	  pidettävälle	  varsinaiselle	  yhtiökokoukselle,	  
että	  hallitus	  valtuutettaisiin	  päättämään	  osakeannista	  ja	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:n	  tarkoittamien	  
erityisten	  oikeuksien	  antamisesta	  seuraavin	  ehdoin:	  

Hallitus	  ehdottaa,	  että	  yhtiökokous,	  peruuttaen	  kaikki	  aikaisemmat	  valtuutukset	  päättää	  osakeannista	  sekä	  
osakkeeseen	  oikeuttavien	  eritysten	  oikeuksien	  antamisesta,	  valtuuttaa	  hallituksen	  päättämään	  
osakeannista	  ja	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:n	  tarkoittamien	  osakkeeseen	  oikeuttavien	  erityisten	  oikeuksien	  
antamisesta.	  Hallitus	  voi	  valtuutuksen	  nojalla	  päättää	  enintään	  1.500.000	  uuden	  osakkeen	  antamisesta	  
sekä	  enintään	  800.000	  yhtiön	  hallussa	  olevan	  yhtiön	  oman	  osakkeen	  luovuttamisesta.	  	  

Hallitus	  voi	  käyttää	  valtuutusta	  yhdessä	  tai	  useammassa	  erässä.	  Uusia	  osakkeita	  voidaan	  antaa	  ja	  yhtiön	  
hallussa	  olevia	  omia	  osakkeita	  luovuttaa	  joko	  maksua	  vastaan	  tai	  maksutta.	  Uudet	  osakkeet	  voidaan	  antaa	  
ja	  yhtiöllä	  olevat	  omat	  osakkeet	  luovuttaa	  yhtiön	  osakkeenomistajille	  siinä	  suhteessa	  kuin	  he	  ennestään	  
omistavat	  yhtiön	  osakkeita	  tai	  osakkeenomistajan	  etuoikeudesta	  poiketen	  suunnatusti.	  Uusien	  osakkeiden	  
antaminen	  tai	  yhtiön	  hallussa	  olevien	  omien	  osakkeiden	  luovuttaminen	  voidaan	  suorittaa	  myös	  
apporttiomaisuutta	  vastaan	  tai	  käyttämällä	  merkitsijällä	  yhtiöltä	  olevaa	  saatavaa	  merkintähinnan	  tai	  
osakkeista	  maksettavan	  määrän	  kuittaamiseen.	  Uusien	  osakkeiden	  merkintähinta	  ja	  yhtiön	  omista	  
osakkeista	  maksettava	  määrä	  merkitään	  sijoitetun	  vapaan	  oman	  pääoman	  rahastoon.	  

Hallitus	  voi	  valtuutuksen	  nojalla	  antaa	  optio-‐oikeuksia	  tai	  muita	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:ssä	  
tarkoitettuja	  erityisiä	  oikeuksia,	  jotka	  oikeuttavat	  maksua	  vastaan	  saamaan	  uusia	  osakkeita	  tai	  yhtiön	  
hallussa	  olevia	  omia	  osakkeita	  laissa	  mainituin	  edellytyksin.	  

Hallitus	  päättää	  kaikista	  muista	  osakeanteihin	  ja	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:ssä	  tarkoitettujen	  erityisten	  
oikeuksien	  antamiseen	  liittyvistä	  seikoista.	  

Valtuutuksen	  ehdotetaan	  olevan	  voimassa	  30.6.2017	  asti.	  

Tampereella	  maaliskuun	  28.	  päivänä	  2014.	  
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