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Amer Sports Oyj 
 
Hallituksen ehdotukset 8.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle  
 
 
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,70 euroa 
osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman 
palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 12.3.2018 on 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 
29.3.2018. 
 
Hallitus ehdottaa, että voittovaroista ei jaeta osinkoa. 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy 
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan 
vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 
euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa vuodessa kullekin. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei 
makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan 
rahana. 
 
Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja 
luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). 
 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan 
uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Manel Adell, Ilkka Brotherus, Tamara Minick-Scokalo, Hannu 
Ryöppönen, Bruno Sälzer ja Lisbeth Valther sekä uudeksi jäseneksi Petri Kokko. 
 
Lisätietoa Petri Kokon ansioluettelosta on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.amersports.com. 
 
Christian Fischer on päättänyt olla asettumatta ehdolle hallituksen jäseneksi. 
 
Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaisesti. 
 
Tilintarkastajan valitseminen 
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan 
uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
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Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön 
oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”). 
 
Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n 
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. 
 
Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen 
mukaisesti. 
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta 
ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien 
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista osakeannin 
ehdoista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu 
anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. 
 
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että 
valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja/tai omien osakkeiden luovuttamiseen muihin tarkoituksiin 
kuin Yhtiön bonusohjelmiin on voimassa neljätoista (14) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 


