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Hallituksen ehdotukset 27.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 
 
 
1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella 
maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon-
maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluet-
teloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 9.4.2018. 
 
 
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 
 
Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka vali-
taan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan kiinteät vuosi-
palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. 
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallitus esittää pal-
kitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti lisäksi, että yhtiö suorittaisi palkkioon perustuvan va-
paaehtoisen eläkevakuutuksen hallituksen jäsenille. 
 
Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle makse-
taan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan. 
 
 
3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (6). 
 
 
4. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päät-
tyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Allonen, 
Petri Niemi, Henrik Roos, Hannu Syrjälä, Pasi Koota ja uutena jäsenenä Vera Backström. 
 
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Edellä mainitut henkilöt ovat saattaneet 
yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi 
Hannu Syrjälän. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg ei ole käytettävissä uudelleen 
valintaan. 
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Detection Technology Oyj:n internet-
sivuilla www.deetee.com. 
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5. Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikau-
deksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Juha Hilmola toi-
mii päävastuullisena tilintarkastajana. 
 
 
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 695 000 oman osak-
keen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet 
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien 
osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 
 
 
7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta 
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiö-
lain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä 
tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan 
lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 390 000 osa-
ketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Halli-
tus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 
 
Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat 
osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yh-
tiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämi-
nen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoitta-
minen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu 
anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.  
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Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, 
että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista 
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet 
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa 
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 
 
 
Espoo, 28. helmikuuta 2018 
 
Detection Technology Oyj 
Hallitus 


