NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 1.3.2021
Valtuutus liittyen yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin
Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla
seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
kaksisataakaksikymmentä miljoonaa (220 000 000) osaketta, mikä vastaa noin 33,35
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita
lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita
samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus
päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti
merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille.
Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta hallitus
valtuutetaan lisäksi päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optiooikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja
poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava
taloudellinen syy menetellä näin. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan siten antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Annettaessa uusia osakkeita merkintäoikeusannissa, hallitus ehdottaa osakkeiden
merkintähinnaksi alustavasti 0,03 euroa. Huomioiden tämä hintataso, yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö
lähipiiriyhtiöineen/ hallitsemine arvo-osuustileineen sekä eräät yhtiön hallituksen ja
johtoryhmän jäsenet ovat antaneet yhtiölle alustavat sitoumukset osallistua
merkintäoikeusantiin merkitsemällä uusia osakkeita tietyin ehdoin enintään noin 48
% valtuutusmäärästä, ja vastaten yhteensä noin 3,15 miljoonaa euroa.
Hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lopullisesta merkintähinnasta
sekä muista osakeantien ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset
oikeudet.

Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä
valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen,
pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä
mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön
tarkoituksiin.

Valtuutus liittyen hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmään sekä yhtiön johdon ja
henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen
Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
yhdeksäntoistamiljoonaaviisisataatuhatta (19 500 000) osaketta. Määrä vastaa noin
4,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita
lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien
ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan
päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden
merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.
Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä
valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön
johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen
palkkioiden maksamiseen.
Valtuutus liittyen yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin
Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla
seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
viisimiljoonaa (5 000 000) osaketta. Määrä vastaa noin 1,12 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden
yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien
ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan
päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden
merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Uusia
osakkeita voidaan antaa myös maksutta, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.
Ehdotettu valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä
valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhteydessä yhtiön tulevien rahoitustarpeiden
täyttämiseen (mm. Nexstimin osakkeilla maksettavan palkkion maksuun mahdollisen

osakeannin yhteydessä merkittävän merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle),
pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä
mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön
tarkoituksiin.

