STOCKMANN OYJ ABP

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN
ASETTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa pysyvän osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle seuraavasti.
Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista
yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä työpäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei
halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.
Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin
ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon
ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, tai jonka omistukset on merkitty
hallintarekisteriin, esittää viimeistään elokuun viimeisenä työpäivänä yhtiön hallitukselle
asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai
hallintarekisteriin merkityt omistukset otetaan huomioon saman osakkeenomistajan
mahdollisten suoraan rekisteröityjen omistusten kanssa laskettaessa nimeämisoikeuden
ratkaisevaa ääniosuutta. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys omistusoikeudesta
hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta
omistusten huomioimiseen. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän
osakeomistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään
yhden jäsenen nimitystoimikuntaan.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon
pörssitiedotteella.
Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.
Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan
on nimitetty uudet jäsenet.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on
1. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;
2. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
ehdotuksen valmistelu;
3. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä

4. yhtiökokoukselle tehtävien hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita koskevien
ehdotusten esittely.
Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä työpäivänä. Ylimääräiselle
yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne
voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotukset
luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkaissut. Nimitystoimikunnan jäsenten
mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.
Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa toimikunta voi
tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien
kustannusten mukaisesti.
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