
Esityslista Digital Workforce Services Oyj:n yhtiökokoukseen 13.4.2023  

  

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen  

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen  

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on 

osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo 

vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.  

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 

esittäminen  

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen  

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022 yhtiön 

voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.  

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 

1.1.2022 - 31.12.2022.  

9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille 

maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:  

• Hallituksen puheenjohtajalle 4,167 euroa kuukaudessa, ja 

• Hallituksen muille jäsenille 1,667 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön 

noudattaman matkustussäännön mukaisina.   

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten 

lukumääräksi päätetään seitsemän (7). 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen  

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen 

yhtiökokouksen 13.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:  

• Timo Ahopelto 



• Leena Niemistö 

• Juha Mikkola 

• Jukka Virkkunen 

• Heikki Länsisyrjä 

• Marika Auramo 

• JT Bergqvist 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53 % kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat 

yhtiökokoukselle, että JT Bergqvist valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. 

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Tiedot hallituksen jäsenehdokkaista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.  

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 

hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

13. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on 

ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Toni Aaltonen. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden 

hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 118 278 osaketta. Ehdotettu 

osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun 

päivämääränä. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa 

johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 

osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä 

Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 

30.6.2024 saakka. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjestelyjen osalta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta 

etäyhteyden avulla joko perinteisen yhtiökokouksen ohella (hybridikokous) tai kokonaan ilman 

fyysistä kokouspaikkaa (etäkokous). Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7 § 

(Yhtiökokouskutsu). 

https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/


Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:  

7 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) 

kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän 

(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää 

päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai 

kokouksen aikana (hybridikokous). Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman 

kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana 

täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). 

16. Kokouksen päättäminen  


