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Osakkeenomistajien ehdotukset Apetit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 
 
1. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 
yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 14 
jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 18 jäsentä.  

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten 
lukumäärä säilyy ennallaan ja on neljätoista (14). 

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023.   

 
2. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa olevat kokouspalkkio on 300 euroa.  
Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron 
kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille 
osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja 
matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 
säilyvät ennallaan.  

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023. 

 
3. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi 
(5) jäsentä, eli Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.  

Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon 
valittaviksi jäseniksi: 

Ehdotus 14 a) 

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan 
uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. 

 

Ehdotus 14 b) 

- Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan 
uusina jäseninä Kalle Erkkola, Kimmo Joutsi, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa 
Poutiainen.    

 

Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien 
ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023. 
Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Hallitus on päättänyt suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa joko 
ehdotukseen 14 a) tai ehdotukseen 14 b) yhtenä kokonaisuutena. 

 

4. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan 

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ehdotuksen yhtiökokouksessa 
hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan 
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ehdotetaan valittavaksi uudelleen Henrika Vikman ja uutena Nicolas Berner.  

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023. 
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