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OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 

Hallitus ja hallitusjäsenet 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että: 
- Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4); 
- Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän 

jakson ajaksi; 
- Martin Forss, Tomas Holmberg, Leena Niemistö ja Rohan Hoare jatkavat 

hallituksen jäseninä suostumustensa mukaisesti; 
- Suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Rohan Hoare hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä 
mainitun toimikauden ajaksi. 

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa yhtiöön, mutta ei suhteessa yhtiön 
osakkeenomistajiin, sillä hän omistaa määräysvallan Kaikarhenni Oy -nimisestä yhtiöstä, joka 
omistaa 13,83 % Nexstimin kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut hallituksen 
jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin. 
Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings. 
Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että ehdotettu uusi hallituksen jäsen ja hallitus 
kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtäväänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena 
Niemisto on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana. 
 

Palkkiot ja matkakustannusten korvaus 

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio 
seuraavasti:  

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2021 
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti: 

- 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle; 

- 30 600 euroa niille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa; 

- 25 200 euroa, niille, joiden kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa. 

- Kukaan osakkeenomistajien toimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule 
saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. 

Hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen 
jäsenenä.  Yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.   

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä ja hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot  
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Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuonna 2016 käyttöönotettua sitouttavaa 
osakepalkkiojärjestelmää jatketaan yhdellä vuodella viidenneksi ansaintakaudeksi (2020 – 2021) 
Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on esitetty osoitteessa 
www.nexstim.com.  

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja 
osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa sekä tarjota osallistujille yhtiön 
osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat 
riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla 
riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 
2020 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä. 

Hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot ansaintakautena 2020–2021 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona 
ansaintakautena 2020–2021 seuraavasti: 

Puheenjohtajalle: 24 000 euroa 

Jäsenelle, jonka kotipaikka on Yhdysvallat: 20 400 euroa 

Jäsenelle, jonka kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa: 16 800 euroa  

Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2020. Myönnetyn 
palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun 
osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana 
yhtiön vuoden 2019 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö 
vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen 
osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille 
yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2021 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja 
työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos 
hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, 
palkkiota ei makseta tällä perusteella.  

Omistajuussuositus 

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiökokous suosittaa hallitusjäsenille 
palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä. 
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Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 
11.11.2019 valitsemille hallituksen uusille jäsenille maksettaisiin sitouttavan osakepalkkio-
ohjelman mukainen puolta ansaintakautta 2019-2020 vastaava määrä yhtiön osakkeita heidän 
työpanoksestaan. Näin ollen Leena Niemistölle sekä Martin Forssille maksettaisiin sitouttavan 
osakepalkkio-ohjelman mukaisella laskentakaavalla laskettuna yhtiön osakkeita 6 250 € arvosta.  

Matkakustannukset 

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta ehdottaa, että kohtuullisiksi katsottavat 
matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille 
kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen 
jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sääntöjen muutos 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa muutosta nimitystoimikunnan 
sääntöjen 2 kohdan ensimmäiseen kappaleen (muutokset lihavoidulla tekstillä): 

”Nimitystoimikunnassa on kolme - neljä (3 - 4) jäsentä, joista Yhtiön kolme suurinta 
osakkeenomistajaa nimeävät kolme (3), kukin osakkeenomistaja yhden jäsenen.  Yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Yhtiön 
hallituksen puheenjohtajan ollessa oikeutettu nimitystoimikunnan jäsenyyteen 
osakeomistuksensa perusteella, tai mikäli hän on nimitetty nimitystoimikunnan jäseneksi 
osakkeenomistajan toimesta, voi nimitystoimikunta olla myös kolmihenkinen. Suurimman 
osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. 
Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain. Heidän toimikautensa päättyy, kun uudet 
jäsenet valitaan heidän tilalleen.” 
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