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Ääniluettelo

Osakkeenomistaja Edustaja

Äänestys‐

lipun nro

Osakkeet/

Äänet

Osuus 

äänistä (%)

ANTTILA ESKO JUHANI ANTTILA ESKO JUHANI 21 250 0,001

ASSETMAN OY MIKKONEN JUHA TANELI 14 95000 0,431

CLAUSAL COMPUTING OY YLÖNEN TATU JUHANI 19 3660200 16,619

GASELLI CAPITAL OY KIURU SAULI 8 1062500 4,824

HEMMINKI JAANA KRISTIINA HEMMINKI JAANA KRISTIINA 29 6000 0,027

HOLTARI TIMO ERKKI JUHANI HOLTARI TIMO ERKKI JUHANI 17 1000 0,005

HÄMÄLÄINEN JANNE SAMULI HÄMÄLÄINEN JANNE SAMULI 33 13300 0,060

JALAVISTO TERHI KATRIINA JALAVISTO TERHI KATRIINA 30 50 0,000

KANKAANPÄÄ MATTI JUHANI KANKAANPÄÄ MATTI JUHANI 27 1322 0,006

KERVINEN LASSI ALEKSI KERVINEN LASSI ALEKSI 34 30 0,000

KETTUNEN RISTO JUHANI KETTUNEN RISTO JUHANI 2 102000 0,463

KOLI PEKKA LAURI KOLI PEKKA LAURI

KUHALAMPI RISTO ELJAS KUHALAMPI RISTO ELJAS 6 50 0,000

KULJU ARI JUHANI KULJU ARI JUHANI 12 11 0,000

LAHTI TOMI LAHTI TOMI 15 25000 0,114

LALLA JYRKI UNTAMO LALLA JYRKI UNTAMO 20 146336 0,664

MANNER JUKKA MARTTI JOHANNES MANNER JUKKA MARTTI JOHANNES 23 12000 0,054

MIKKONEN JUHA TANELI MIKKONEN JUHA TANELI 13 2420000 10,988

MORRI RONI HENRIK MORRI RONI HENRIK 25 16000 0,073

NYGREN MARIA DANIELA NYGREN MARIA DANIELA 31 9750 0,044

PAJULA TERO PETRI PAJULA TERO PETRI 11 275 0,001

PUURTINEN JUKKA TAPANI PUURTINEN JUKKA TAPANI 1 6 0,000

RÄMÄNEN ESU‐PEKKA RÄMÄNEN ESU‐PEKKA 24 1500 0,007

SAARTO PAULA KAROLIINA SAARTO PAULA KAROLIINA 5 430 0,002

SUOMELA JAAKKO SAMULI SUOMELA JAAKKO SAMULI 22 1000 0,005

SUURONEN HARRI OLAVI SUURONEN HARRI OLAVI 4 10900 0,049

SYRJÄLÄ TIMO KALEVI SYRJÄLÄ TIMO KALEVI 28 835011 3,791

TERVALAHTI OY HASSINEN PEKKA

TOIVANEN ARVO TOIVANEN ARVO 10 23000 0,104

VIRTANEN LEO PÄIVIÖ VIRTANEN LEO PÄIVIÖ 9 2550 0,012

YLÖNEN TATU JUHANI YLÖNEN TATU JUHANI 18 13775773 62,548

Yhteensä 22024244 100

Yhteensä 31 osakkeenomistajaa

‐

‐



SSH	  Communications	  Security	  Oyj	  	  
	  
YHTIÖKOKOUSKUTSU	  
	  
SSH	  Communications	   Security	  Oyj:n	  osakkeenomistajat	   kutsutaan	   varsinaiseen	   yhtiökokoukseen,	  
joka	  pidetään	  keskiviikkona	  20.	  huhtikuuta	  2016	  klo	  17.00	  alkaen	  osoitteessa:	  Taitotalon	  Kongres-‐
sikeskus,	  Auditorio	  Fakta,	  Valimotie	  8,	  00380	  HELSINKI.	  Kokoukseen	  ilmoittautuneiden	  vastaanot-‐
taminen	  alkaa	  klo	  16.30.	  
	  
A.	  YHTIÖKOKOUKSESSA	  KÄSITELTÄVÄT	  ASIAT	  
	  
Yhtiökokouksessa	  käsitellään	  seuraavat	  asiat:	  
	  
1. KOKOUKSEN	  AVAAMINEN	  
	  
2. KOKOUKSEN	  PUHEENJOHTAJAN	  VALINTA	  JA	  SIHTEERIN	  KUTSUMINEN	  

	  
3. PÖYTÄKIRJAN	  TARKASTAJIEN	  JA	  ÄÄNTENLASKIJOIDEN	  VALINTA	  

	  
4. KOKOUKSEN	  LAILLISUUDEN	  JA	  PÄÄTÖSVALTAISUUDEN	  TOTEAMINEN	  

	  
5. ESITYSLISTAN	  HYVÄKSYMINEN	  

	  
6. TOIMITUSJOHTAJAN	  KATSAUS	  	  

	  
7. TILINPÄÄTÖKSEN,	   KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,	   TOIMINTAKERTOMUKSEN	   SEKÄ	   TILINTARKAS-‐

TUSKERTOMUKSEN	  ESITTÄMINEN	  
	  
8. TILINPÄÄTÖKSEN	   JA	   KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN	   VAHVISTAMISESTA	   SEKÄ	   TILIKAUDEN	   TAPPI-‐

ON	  KÄSITTELYSTÄ	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  

Hallitus	  ehdottaa,	  että	  emoyhtiön	  tilinpäätöksen	  osoittama	  tilikauden	  tappio	  kirjataan	  voitto-‐	  
ja	  tappiotilille	  eikä	  osinkoa	  jaeta.	  
	  

9. HALLITUKSEN	  JÄSENTEN	  JA	  TOIMITUSJOHTAJAN	  VASTUUVAPAUDESTA	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  
10. HALLITUKSEN	  JÄSENTEN	  LUKUMÄÄRÄSTÄ	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  
11. HALLITUKSEN	  JÄSENTEN	  PALKKIOISTA	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  
12. HALLITUKSEN	  JÄSENTEN	  VALINTA	  
	  

Yhtiö	   ei	   ole	   kokouskutsun	   toimittamiseen	   mennessä	   vastaanottanut	   suurimpien	   osakkeen-‐
omistajien	   ehdotusta	   hallituksen	   kokoonpanosta.	   Yhtiö	   tulee	   julkistamaan	   ennen	   yh-‐
tiökokousta	   erillisellä	   pörssitiedotteella	   suurimpien	   osakkeenomistajien	   ehdotuksen	   hallituk-‐
sen	  jäsenten	  lukumääräksi,	  palkkioiksi	  ja	  jäseniksi	  välittömästi	  sen	  saatuaan.	  
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13. TILINTARKASTAJIEN	  PALKKIOSTA	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  

Hallitus	  ehdottaa,	  että	  tilintarkastajille	  maksetaan	  palkkio	  laskun	  mukaan.	  
	  
14. TILINTARKASTAJAN	  JA	  MAHDOLLISEN	  VARATILINTARKASTAJAN	  VALINTA	  
	  

Hallitus	  ehdottaa,	  että	  yhtiön	  tilintarkastajaksi	  valitaan	  KHT-‐yhteisö	  Ernst	  &	  Young	  Oy,	  joka	  on	  
ilmoittanut,	  että	  KHT	  Erkka	  Talvinko	  toimii	  päävastuullisena	  tilintarkastajana.	  	  

	  
15. HALLITUKSEN	   EHDOTUS	   HALLITUKSEN	   VALTUUTTAMISESTA	   PÄÄTTÄMÄÄN	   MAKSULLISISTA	  

OSAKEANNEISTA	  SEKÄ	  OPTIO-‐OIKEUKSIEN	  JA	  MUIDEN	  OSAKKEISIIN	  OIKEUTTAVIEN	  ERITYISTEN	  
OIKEUKSIEN	  ANTAMISESTA	  

	  
Hallitus	   ehdottaa	   varsinaiselle	   yhtiökokoukselle,	   aikaisemmat	   antivaltuutukset	   kumoten,	   uu-‐
den	  osakeantia	  sekä	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:ssä	  tarkoitettujen	  optio-‐oikeuksien	  ja	  muiden	  
erityisten	   oikeuksien	   antamista	   koskevan	   valtuutuksen	   antamista	   hallitukselle	   seuraavin	   eh-‐
doin:	  

	  
Valtuutuksella	   hallitus	  oikeutetaan	  päättämään	   yhteensä	  enintään	  6.000.000	  osakkeen	  anta-‐
misesta	  maksullisella	  osakeannilla	  tai	  antamalla	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:n	  mukaisia	  optio-‐
oikeuksia	  tai	  muita	  osakkeisiin	  oikeuttavia	  erityisiä	  oikeuksia	  joko	  osakkeenomistajien	  merkin-‐
täetuoikeuksin	   tai	   merkintäetuoikeudesta	   poiketen	   yhdessä	   tai	   useammassa	   erässä.	   Valtuu-‐
tuksen	  perusteella	  voidaan	  antaa	   joko	  uusia	  osakkeita	  tai	   luovuttaa	  yhtiön	  hallussa	  mahdolli-‐
sesti	  olevia	  omia	  osakkeita.	  Hallitus	  on	  valtuutuksen	  nojalla	  oikeutettu	  päättämään	  maksulli-‐
sesta	  osakeannista	  ja	  osakeyhtiölain	  10	  luvun	  1	  §:n	  mukaisten	  erityisten	  oikeuksien	  (ml.	  optio-‐
oikeudet)	  antamisesta	   joka	  suhteessa	  samalla	  tavoin	  kuin	  yhtiökokouskin	  voisi	  niistä	  päättää.	  
Hallitukselle	   annettava	   valtuutus	   käsittää	   siten	  muun	  muassa	   oikeuden	   poiketa	   suunnatuilla	  
anneilla	   osakkeenomistajille	   kuuluvasta	   merkintäetuoikeudesta	   edellyttäen,	   että	   poikkeami-‐
seen	  on	  maksullisen	  osakeannin	  osalta	  yhtiön	  kannalta	  painava	  taloudellinen	  syy.	  

	  
Edelleen	  valtuutus	  käsittää	  hallitukselle	  oikeuden	  päättää	  osakkeisiin	   ja/tai	  osakeyhtiölain	  10	  
luvun	  1	  §:n	  mukaisiin	  optio-‐oikeuksiin	  tai	  erityisiin	  oikeuksiin	  oikeutetuista	  sekä	  niihin	  liittyvistä	  
vastikkeista,	   merkintä-‐	   ja	   maksuajoista	   sekä	   merkintähinnan	  merkitsemisestä	   osakeyhtiölain	  
sallimissa	  rajoissa	  osakepääomaan	  tai	  sijoitetun	  vapaan	  oman	  pääoman	  rahastoon.	  	  
	  
Valtuutus	  on	  voimassa	  seuraavaksi	  pidettävään	  varsinaiseen	  yhtiökokoukseen	  saakka,	  kuiten-‐
kin	  enintään	  30.6.2017	  asti.	  

	  
16. HALLITUKSEN	   EHDOTUS	   HALLITUKSEN	   VALTUUTTAMISESTA	   PÄÄTTÄMÄÄN	   OMIEN	   OSAKKEI-‐

DEN	  HANKKIMISESTA	  	  
	  

Hallitus	  ehdottaa	  varsinaiselle	  yhtiökokoukselle,	  että	  hallitus	  valtuutetaan	  päättämään	  omien	  
osakkeiden	  hankkimisesta	  yhdessä	  tai	  useammassa	  erässä	  seuraavin	  ehdoin:	  

	  
Omien	  osakkeiden	  hankkimista	  koskevan	  valtuutuksen	  nojalla	  voidaan	  hankkia	  yhtiön	  vapaa-‐
seen	   omaan	   pääomaan	   kuuluvilla	   varoilla	   enintään	   2.000.000	   yhtiön	   omaa	   osaketta.	   Omia	  
osakkeita	   voidaan	   hankkia	   myös	   muutoin	   kuin	   osakkeenomistajien	   omistamien	   osakkeiden	  
suhteessa	   (suunnattu	   hankkiminen).	  Osakkeiden	   hankintahinta	   on	   enintään	   hankintahetkellä	  



yhtiön	  osakkeesta	  julkisessa	  kaupankäynnissä	  maksettava	  korkein	  hinta.	  Hallitus	  esittää	  omien	  
osakkeiden	  hankkimista	  koskevaa	  valtuutusta	  käytettävän	  muun	  muassa	  yhtiön	  pääomaraken-‐
teen	   kehittämiseksi,	   yrityskauppojen	   ja	   muiden	   järjestelyiden	   rahoittamiseksi	   ja	   toteuttami-‐
seksi,	   yhtiön	   osakepohjaisten	   kannustinjärjestelmien	   toteuttamiseksi	   tai	  muutoin	   yhtiöllä	   pi-‐
dettäviksi,	  edelleen	  luovutettaviksi	  tai	  mitätöitäviksi.	  Osakkeiden	  hankinta	  alentaa	  yhtiön	  jako-‐
kelpoista	  vapaata	  omaa	  pääomaa.	  

	  
Päätöksiä	  omien	  osakkeiden	  hankkimisesta	  ei	  saa	  tehdä	  siten,	  että	  yhtiöllä	  tai	  sen	  tytäryhtei-‐
söillä	   hallussaan	   tai	   panttina	   olevien	   omien	   osakkeiden	   yhteenlaskettu	   määrä	   ylittää	   yhden	  
kymmenesosan	  kaikista	  osakkeista.	  Hallitus	  päättää	  kaikista	  muista	  osakkeiden	  hankkimiseen	  
liittyvistä	  seikoista.	  	  

	  
Valtuutus	  on	  voimassa	  seuraavaksi	  pidettävään	  varsinaiseen	  yhtiökokoukseen	  saakka,	  kuiten-‐
kin	  enintään	  30.6.2017	  asti.	  

	  
17. KOKOUKSEN	  PÄÄTTÄMINEN	  
	  
	  
B.	  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT	  
	  

Edellä	  mainitut	   yhtiökokouksen	   asialistalla	   olevat	   hallituksen	   esitykset,	   SSH	   Communications	  
Security	  Oyj:n	  tilinpäätös,	  konsernitilinpäätös,	  toimintakertomus	  ja	  tilintarkastuskertomus	  sekä	  
tämä	   kokouskutsu	   ovat	   osakkeenomistajien	   saatavilla	   yhtiön	   internet-‐sivuilla	   www.ssh.com	  
sekä	  pääkonttorissa	  osoitteessa	  Kornetintie	  3,	  00380	  Helsinki	  viimeistään	  kolme	  viikkoa	  ennen	  
yhtiökokousta.	  Nämä	  asiakirjat	  ovat	  saatavilla	  myös	  yhtiökokouksessa	   ja	  niistä	  sekä	   tästä	  ko-‐
kouskutsusta	   lähetetään	  pyydettäessä	   jäljennökset	  osakkeenomistajille.	   Yhtiökokouksen	  pöy-‐
täkirja	  on	  nähtävillä	  yhtiön	  internet-‐sivuilla	  viimeistään	  4.5.2016.	  

	  
	  
C.	  OHJEITA	  KOKOUKSEEN	  OSALLISTUJILLE	  
	  
1. Osallistumisoikeus	  ja	  ilmoittautuminen	  yhtiökokoukseen	  
	  

Oikeus	   osallistua	   yhtiökokoukseen	   on	   osakkeenomistajalla,	   joka	   on	   yhtiökokouksen	   täsmäy-‐
tyspäivänä	   8.4.2016	   merkitty	   osakkeenomistajaksi	   Euroclear	   Finland	   Oy:n	   pitämään	   yhtiön	  
osakasluetteloon.	   Osakkeenomistaja,	   jonka	   osakkeet	   on	   merkitty	   hänen	   henkilökohtaiselle	  
suomalaiselle	  arvo-‐osuustililleen,	  on	  rekisteröity	  yhtiön	  osakasluetteloon.	  	  	  

	  
Osakkeenomistajan,	   joka	   haluaa	   osallistua	   yhtiökokoukseen,	   on	   ilmoittauduttava	   yhtiölle	   vii-‐
meistään	  15.4.2016	  klo	  16.00,	  johon	  mennessä	  ilmoittautumisen	  tulee	  olla	  perillä	  yhtiössä.	  Il-‐
moittautuminen	  on	   tehtävä	   joko	  kirjeitse	  osoitteella	   SSH	  Communications	   Security	  Oyj,	   Esko	  
Anttila,	  Kornetintie	  3,	  00380	  Helsinki	  tai	  sähköpostitse	  osoitteeseen	  agm@ssh.com.	  Ilmoittau-‐
tumisen	  yhteydessä	  tulee	   ilmoittaa	  osakkeenomistajan	  nimi	   ja	  yhteystiedot	  sekä	  mahdollisen	  
asiamiehen	  tai	  avustajan	  nimi.	  	  

	  
	  
	  
	  



2. Asiamiehen	  käyttäminen	  ja	  valtakirjat	  
	  

Osakkeenomistaja	  saa	  käyttää	  oikeuksiaan	  yhtiökokouksessa	  asiamiehen	  välityksellä.	  Asiamie-‐
hen	  tulee	  esittää	  päivätty	  valtakirja	  tai	  hänen	  on	  muutoin	  luotettavalla	  tavalla	  osoitettava	  ole-‐
vansa	  oikeutettu	  edustamaan	  osakkeenomistajaa.	   Jos	  osakkeenomistaja	  osallistuu	  yhtiökoko-‐
ukseen	  usean	  asiamiehen	  välityksellä,	  jotka	  edustavat	  osakkeenomistajaa	  eri	  arvopaperitileillä	  
olevilla	   osakkeilla,	   on	   ilmoittautumisen	   yhteydessä	   ilmoitettava	   osakkeet,	   joiden	   perusteella	  
kukin	  asiamies	  edustaa	  osakkeenomistajaa.	  

	  
Mahdolliset	  valtakirjat	  pyydetään	   toimittamaan	  edellä	  kohdassa	  C.1	  mainittuun	  osoitteeseen	  
tai	  sähköpostiin	  ennen	  ilmoittautumisajan	  päättymistä.	  

	  
3. Hallintarekisteröidyn	  osakkeen	  omistaja	  
	  

Hallintarekisteröityjen	   osakkeiden	   omistajalla	   on	   oikeus	   osallistua	   yhtiökokoukseen	   niiden	  
osakkeiden	   nojalla,	   joiden	   perusteella	   hänellä	   olisi	   oikeus	   olla	   merkittynä	   Euroclear	   Finland	  
Oy:n	  pitämään	  osakasluetteloon	  8.4.2016.	  

	  
Osallistuminen	  edellyttää	   lisäksi,	  että	  osakkeenomistaja	  on	  näiden	  osakkeiden	  nojalla	   tilapäi-‐
sesti	   merkitty	   Euroclear	   Finland	   Oy:n	   pitämään	   osakasluetteloon	   viimeistään	   15.4.2016	   klo	  
10.00.	  Hallintarekisteriin	  merkittyjen	  osakkeiden	  osalta	  tämä	  katsotaan	  ilmoittautumiseksi	  yh-‐
tiökokoukseen.	  Hallintarekisteröidyn	  osakkeen	  omistajaa	  kehotetaan	  pyytämään	  hyvissä	  ajoin	  
omaisuudenhoitajaltaan	   tarvittavat	  ohjeet	   koskien	   rekisteröitymistä	   tilapäiseen	  osakasluette-‐
loon,	   valtakirjojen	   antamista	   ja	   ilmoittautumista	   yhtiökokoukseen.	  Omaisuudenhoitajan	   tilin-‐
hoitajayhteisön	  tulee	  ilmoittaa	  hallintarekisteröidyn	  osakkeen	  omistaja,	   joka	  haluaa	  osallistua	  
varsinaiseen	   yhtiökokoukseen,	   merkittäväksi	   tilapäisesti	   yhtiön	   osakasluetteloon	   viimeistään	  
edellä	  mainittuun	  ajankohtaan	  mennessä.	  

	  
4. Muut	  tiedot	  
	  

Yhtiökokouksessa	   läsnä	  olevalla	  osakkeenomistajalla	  on	  osakeyhtiölain	  5	   luvun	  25	  §:n	  mukai-‐
nen	  kyselyoikeus	  kokouksessa	  käsiteltävistä	  asioista.	  
	  
Yhtiön	  osakkeiden	  ja	  äänioikeuksien	  kokonaislukumäärä	  kokouskutsun	  päivänä	  on	  31.370.283	  
kappaletta.	  Yhtiön	  kaikki	  osakkeet	  ovat	  samanlajisia.	  	  	  

	  	  
	  

Helsingissä,	  24.	  päivänä	  maaliskuuta	  2016	  
	  
SSH	  Communications	  Security	  Oyj	  
Hallitus	  

	  
www.ssh.com	  
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 

 

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokoukselle 

Olemme tilintarkastaneet SSH Communications Security Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että 
konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja 
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, 
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai 
toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja 
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen 
virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen 
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
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Lausunto konsernitilinpäätöksestä 

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä 
sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 

 

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

 

Helsingissä 21. maaliskuuta 2016 

 

KPMG OY AB 

 
Kirsi Jantunen 
KHT 



 
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 
 
 
HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 20.4.2016 
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA 
SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN 
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

 
 

SSH Communications Security Oyj:n hallitus ehdottaa, aikaisemmat antivaltuutukset kumoten, 
uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden 
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin: 

 
1. Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen 

antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai 
useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai 
luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.  
 

2. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) 
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. 
 

3. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa 
suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, 
että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy.  
 

4. Valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä 
vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä 
osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. 
 

5. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

 
 
Helsingissä, 24. maaliskuuta 2016 
 
SSH Communications Security Oyj 
Hallitus  
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SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ   
 
 
HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 20.4.2016 
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA 
 
 
SSH Communications Security Oyj:n hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:  

 
1. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön 

vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. 
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

 
2. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa 

kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. 
 
3. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun 

muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden 
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

 
4. Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen 

tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä 
ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista 
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

 
5. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 

kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 
 
 
Helsingissä, 24. maaliskuuta 2016 
 
SSH Communications Security Oyj 
Hallitus 
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