
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 
valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon 
vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
> Toimitusjohtajan katsaus

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja 
osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päät-
tyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,56 euroa 
osak  keelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon-
maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 on merkittynä Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 25.4.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 
yhtiökokoukselle palkkioita seuraavasti: hallituksen pu-
heenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7  500 eu-
roa tai 90 000 euroa vuodessa ja hallituksen varapuheen-
johtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa tai 67 500 eu-
roa vuodessa sekä hallituksen jäsenelle kuukausipalkkio-
na 3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa. 

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana 
ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 11.4.–
30.4.2018 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eu-
rolla ja hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusva-
liokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750 eurolla ja kun-
kin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti 
aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalk-
kiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 
1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä 
kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- 
tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron 
kokouspalkkio.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkus-
tuspolitiikan mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kahdeksan 
(8) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ehdot-
taa yhtiökokoukselle seuraavaa: hallitukseen valittaisiin 
kaikki nykyiset kuusi jäsentä; Heikki Allonen, Raimo Lind,  
Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja 
 Petteri Walldén uudelleen vuoden kestäväksi toimikau-
deksi. 

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Kari Jordan, Pääjohtaja, 
Metsä Group (31.3.2018 asti) sekä Pekka Vauramo, Toimi-
tusjohtaja, Finnair Oyj

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä 
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on yh-
tiön  sijoittajasivuilla www.nokianrenkaat.fi/hallitus/.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot makse-
taan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2018 
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hank-
kimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla 
varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön 
osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutet-
tavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustin-
järjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityk-
sen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. 

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen 
tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kau-
pankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähim-
mäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaika-
na ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julki-
sessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuu-
tuksen voimassaoloaikana. 

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osak-
keenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suun-
nattu hankinta). 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enin-
tään 30.6.2019 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mu-
kaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai 
useammassa erässä. 

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yh-
tiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enim-
mäismäärä vastaa noin 18,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityi-
siä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päät-
tää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun  
1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdois-
ta mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen 
määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituk-
sen päättämiin tarkoituksiin.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintä-
hinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään 
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enin-
tään 30.6.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki muut 
osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koske-
vat hallituksen valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT JA 
VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat halli-
tuksen ja sen valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokous-
kutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat Oyj:n internet-sivuil-
la osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2018. 
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätök-

sen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, 
on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 
16.3.2018. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakir-
jat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä 
tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset 
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on näh-
tävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 24.4.2018.

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen eh-
dotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttoris-
sa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiö-
kokousta. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN 
OSALLISTUVILLE 

1.  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomista-
jalla, joka viimeistään 27.3.2018 on rekisteröity Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osak-
keenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilö-
kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekiste-
röity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiöko-
koukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 
5.4.2018 klo 10.00 mennessä joko internet-sivujen kautta 
www.nokianrenkaat.fi/yhtiokokous2018, kirjeitse osoit-
teella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia 
tai puhelimitse 020 770 6892 (maanantaista perjantaihin 
klo 9-16). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoit-
tamaan osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, 
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, asia-
miehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai 
lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Ilmoittautumisen 
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 
Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle luovuttamia 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liit-
tyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla 
on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mu-
kainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osak-
keenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valta-
kirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitetta-
va olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen 
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeen-
omistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on il-
moittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden 
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alku-
peräisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoittee-
seen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia.

3.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyy-
tämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat 
ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valta-
kirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallinta-
rekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua 
varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden pe-
rusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiö-
kokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tila-
päiseen osakasluetteloon viimeistään 5.4.2018 klo 10.00 
mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omis tajan 
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on 
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

4.  Muut tiedot
Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 
16.3.2018 yhteensä 137 277 072 osaketta ja ääntä.

Nokialla 16. päivänä maaliskuuta 2018.

Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.4.2018 klo 16.00 
Tampere-talossa, Pieni Sali, Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen 
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jako sekä 
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla kokouspäivänä klo 14.00.


