Ilkka-Yhtymä Oyj

Pörssitiedote 17.2.2004, klo 9.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003
Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 66 miljoonaa euroa (65,7
Meur), jossa kasvua yksi prosentti edellisvuodesta. Liikevoitto oli 11,4 miljoonaa
euroa (7,6 Meur) ja liikevoittoprosentti 17,3 (11,6). Voitto ennen veroja oli 13,7
miljoonaa euroa (10,1 Meur). Tulos/osake oli 3,00 euroa ja oma pääoma/osake
16,72 euroa. Hallitus esittää osingoksi 4,00 euroa/osake, jolloin konsernin tuloksesta
jaetaan 133,3 % osinkona. Hallitus perustelee tavanomaista suurempaa voitonjakoa
vuonna 2003 saaduilla käyttöomaisuusosakkeiden myyntituloilla ja yhtiön hyvällä
rahoitustilanteella.
KONSERNIN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA
Konsernirakenne
Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj:stä,
kustannustoimintaa harjoittavista Sanomalehti Ilkka Oy:stä, Vaasa Oy:stä ja
Pohjanmaan Lähisanomat Oy:stä. Konserniin kuuluvat lisäksi lehti- ja arkkipainoyhtiö
I-print Oy, kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen
Kassatalo Osakeyhtiö sekä I-Mediat Oy. Konsernin kustannustoimintaa harjoittavien
yhtiöiden päätuotteet ovat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen. Muita julkaisuja ovat
paikallislehdet Härmät, Jurvan Sanomat, Järviseutu, Suupohjan Sanomat ja
Viiskunta sekä kaupunkilehdet Etelä-Pohjanmaa ja Vaasan Ikkuna.
Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy,
Kristinestads Förlags Ab, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja
Oy. Kristinestads Förlags Ab:ssä on menossa vapaaehtoinen selvitystila.
Taloudellinen kehitys
Konsernin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto oli 66 036
tuhatta euroa (65 685 teur vuonna 2002), jossa on kasvua 1%. Konsernin liikevaihto
ilman arvopaperikauppaa laski 6 %. Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 4 % ,
mutta painotoiminnan ulkoinen liikevaihto supistui 25 % kiristyneestä
kilpailutilanteesta ja euron vahvistumisesta johtuen. Arvopaperikaupan liikevaihto
kasvoi 3 746 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2 815 tuhatta euroa
(433 teur), johon sisältyy n. 2 300 tuhatta euroa Janton Oyj:n osakkeiden myynnistä
saatua myyntivoittoa.
Konsernin tilikauden kulut olivat 54 318 tuhatta euroa (55 092 teur). Kulut vähenivät
1%. Painotoiminnan kulut vähenivät volyymin pienenemisestä johtuen, mutta
vastaavasti arvopaperikaupan ja kustannustoiminnan kulut kasvoivat liikevaihdon
kasvaessa. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 1,3 % ja liiketoiminnan muut kulut
pysyivät edellisvuoden tasolla.
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Henkilöstökuluihin sisältyvät henkilöstön voittopalkkio sekä ostetut journalistien
vapaat tekijänoikeudet. Tilikauden poistot olivat 3 108 tuhatta euroa (3 438 teur
vuonna 2002).
Tilikauden liikevoitto oli 11 425 tuhatta euroa (7 588 teur), mikä on 51 % enemmän
kuin vuosi sitten. Konsernin liikevoittoprosentti oli 17,3 (11,6). Liikevoiton ja
liikevoittoprosentin kasvu johtui pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja
arvopaperikaupasta. Myös konsernin varsinaisen toiminnan eli kustannustoiminnan
ja painotoiminnan liikevoitto ja suhteellinen liikevoitto kasvoivat hieman.
Nettorahoitustuotot olivat 2 314 tuhatta euroa (2 554 teur), johon sisältyy myytyjen
Janton Oyj:n osakkeiden osingot. Voitto ennen veroja oli 13 739 tuhatta euroa (10
142 teur). Välittömät verot olivat 3 956 tuhatta euroa. Konsernin tilikauden voitto oli 9
783 tuhatta euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 36 %.
Konsernitaseen loppusumma kasvoi 65 718 tuhannesta eurosta 68 626 tuhanteen
euroon.
Tulos osaketta kohden oli 3,00 euroa (2,20). Oma pääoma osaketta kohden oli 16,72
euroa (16,25). Hallitus esittää osingoksi 4,00 euroa/ osake.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Ilkka-Yhtymä Oyj:n tilikauden liikevaihto oli 14 456 tuhatta euroa (10 623 teur vuonna
2002). Liikevaihdon kasvu johtui arvopaperikaupasta, jonka liikevaihto oli
kertomusvuonna 12 618 tuhatta euroa (8 872 teur). Liiketoiminnan muut tuotot olivat
3 429 tuhatta euroa (1 058 teur), johon sisältyy n. 2 300 tuhatta euroa Janton Oyj:n
osakkeista saatua myyntivoittoa.
Emoyhtiön kulut olivat 14 844 tuhatta euroa (12 266 teur). Kulujen kasvu johtui
pääosin arvopaperikaupasta. Poistot olivat 352 tuhatta euroa (386 teur). Liikevoitto
oli 2 690 tuhatta euroa (liiketappio 972 teur). Tilikauden liikevoittoa parantaa
käyttöomaisuuden myyntivoitto ja arvopaperikauppa. Nettorahoitustuotot olivat 9 396
tuhatta euroa (5 899 teur). Rahoitustuottojen kasvu johtui tytäryhtiöiden maksamista
osingoista.
Voitto ennen satunnaisia eriä oli 12 086 tuhatta euroa (4 928 teur). Emoyhtiön
satunnaiset tuotot olivat 5 400 tuhatta euroa (7 800 teur) ja muodostuvat saaduista
konserniavustuksista. Poistoeron vähennys on 185 tuhatta euroa. Emoyhtiön
tilikauden verot olivat 5 125 tuhatta euroa ja tilikauden tulos 12 546 tuhatta euroa (9
200 teur).
Emoyhtiön taseen loppusumma kasvoi 46 713 tuhannesta eurosta 49 456 tuhanteen
euroon.
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TYTÄRYHTIÖT
Sanomalehti Ilkka Oy kustantaa sanomalehteä Ilkka. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli
21 557 tuhatta euroa, joka on 5,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Liiketoiminnan
muut tuotot olivat 110 tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan kulut kasvoivat 2,5
prosenttia 16 470 tuhanteen euroon. Poistot olivat 146 tuhatta euroa. Tilikauden
liikevoitto oli 5 050 tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 23,4.
Vaasa Oy kustantaa sanomalehti Pohjalaisen lisäksi kaupunkilehteä Vaasan Ikkuna.
Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 13 908 tuhatta euroa, joka on 3,1 prosenttia
edellisvuotista enemmän. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 47 tuhatta euroa. Yhtiön
kulut kasvoivat 3,0 prosenttia 12 782 tuhanteen euroon. Poistot olivat 188 tuhatta
euroa. Tilikauden liikevoitto oli 986 tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 7,1.
Pohjanmaan Lähisanomat Oy kustantaa viittä paikallislehteä ja yhtä kaupunkilehteä.
Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 3 660 tuhatta euroa, joka on 1,4 prosenttia
edellisvuotta vähemmän. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 42 tuhatta euroa. Yhtiön
kulut pienenivät 2,5 prosenttia 3 379 tuhanteen euroon. Poistot olivat 42 tuhatta
euroa. Tilikauden liikevoitto oli 282 tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 7,7.
Lehti- ja arkkipainoyhtiö I-print Oy:n tilikauden liikevaihto oli 24 577 tuhatta euroa,
mikä on 17,0 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Liiketoiminnan muut tuotot olivat
45 tuhatta euroa. Yhtiön kulut pienenivät 17,3 prosenttia 20 020 tuhanteen euroon.
Poistot olivat 2 443 tuhatta euroa. Tilikauden liikevoitto oli 2 159 tuhatta euroa ja
liikevoittoprosentti 8,8.
Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö
ovat kiinteistöyhtiöitä.
I-Mediat Oy:ssä ei ole toimintaa. Näiden yhtiöiden liikevaihto oli kertomusvuonna
yhteensä 296 tuhatta euroa.
INVESTOINNIT
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 4 083 tuhatta euroa, joista 1 389 tuhatta euroa
oli Vaasa Oy:lle rakennettavan toimitilan investointeja ja 1503 tuhatta
euroa käyttöomaisuusosakkeiden ostoja. Painotoiminnan koneiden ja laitteiden
korvausinvestointeja oli 605 tuhatta euroa. Muut investoinnit olivat
ohjelmistoinvestointeja ja muun toiminnan koneiden ja kaluston korvausinvestointeja.
RAHOITUS
Konsernin maksuvalmius säilyi vuoden aikana hyvänä. Maksuvalmiuden
tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 3,66
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(3,80). Konsernitaseen mukainen omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 81,0
prosenttia (82,3).
Hallinto ja yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous 7.4.2003 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että osinkoa
jaetaan 2,50 euroa/osake.
Yhtiökokous perui 11.4.2002 annetun valtuutuksen ja valtuutti hallituksen yhden
vuoden aikana yhtiökokouksen päivämäärästä lukien, tarvittaessa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, päättämään osakepääoman
korottamisesta enintään 651.793 eurolla ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.
Hallintoneuvoston jäsen Lasse Hautala, jonka toimikausi olisi päättynyt vuonna 2004,
on eronnut ennen yhtiökokousta hallintoneuvoston jäsenyydestä. Hallintoneuvoston
erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen Timo Aukia, Mauri
Hietala, Mikko Koskinen, Heikki Kuoppamäki, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Jaakko
Rintala ja Raija Tikkala.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Risto Järvinen sekä KHT Pekka Kiljunen.
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Tapio Ali-Tolppa ja KHT Päivi Virtanen.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto valitsi Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen
erovuorossa olleet Seppo Paatelaisen ja Tapio Savolan. Veikko Heikkilä jatkaa
hallituksen puheenjohtajana. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Jaakko
Rintala.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiön I-print Oy:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi DI Seppo Lahden Kristiinankaupungista. Hän siirtyi tehtävään Oy
Metsä-Botnia Ab:n teknisen asiakaspalvelupäällikön toimesta. Hän aloitti I-print
Oy:ssä 1.6.2003.
Liputusilmoitukset
21.10.2003 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Tapiolan ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiolan yhteenlaskettu omistusosuus IlkkaYhtymä Oyj:n osakkeista laski alle 5 prosentin 4,90 prosenttiin osakkeista ja 3,59
prosenttiin äänimäärästä.
31.10.2003 SanomaWSOY-konserniin kuuluvan Arnedo Oy:n omistusosuus IlkkaYhtymä Oyj:n osakkeista laski alle 20 prosentin 19,98 prosenttiin osakkeista ja 6,29
prosenttiin äänimäärästä.
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Osakkeet
Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osaketta on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla
10.6.2002 alkaen. Yhtiön I-sarjan osaketta noteerataan Helsingin Pörssin I-listalla. Isarjan osakkeita vaihdettiin vuonna 2003 I-listalla 10 019 kappaletta. Vaihdettujen
osakkeiden arvo oli 274 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin
päälistalla 392 130 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 10 507 tuhatta euroa.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin noteeraus tilikaudella oli 22,00 euroa ja
ylin noteeraus 32,69 euroa. II-sarjan osakkeen alin noteeraus tilikaudella oli 21,11
euroa ja ylin 30,98 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivänä oli
94,0 miljoonaa euroa.
Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjalainoja. Yhtiön
hallituksella on voimassaoleva valtuutus osakepääoman korottamiseen enintään
651.793 eurolla ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien
antamiseen. Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen
tai luovuttamiseen.
OSINKOPOLITIIKKA
Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin
vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin
huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden
näkymät. Hallituksen 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta esittämä osingonjako on
kuitenkin 133,3 prosenttia konsernin vuosituloksesta. Hallitus perustelee
tavanomaista suurempaa voitonjakoa vuonna 2003 saaduilla
käyttöomaisuusosakkeiden myyntituloilla ja yhtiön hyvällä rahoitustilanteella.
IAS/ IFRS-RAPORTOINTI
Ilkka-Yhtymä Oyj siirtyy vuonna 2005 IFRS-standardin mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön.
IFRS-siirtymäprojekti aloitettiin vuonna 2002. Projektin edetessä on kartoitettu
laskentakäytäntöjen nykytilaa ja voimassaolevien standardien vaikutusta
tilinpäätöskäytäntöön ja niiden muutosvaikutusta vuoden 2004 aloittavaan taseeseen.
Samanaikaisesti ollaan uudistamassa IAS/IFRS konserniraportointiohjelmistoa.
Projektissa on ollut mukana tilintarkastusyhteisön asiantuntija.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
I-printin Premedia -osastolla aloitettiin helmikuun alussa yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut, jotka voivat johtaa irtisanomisiin. Syynä on jo pitkään jatkunut
rakennemuutos, jonka
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seurauksena asiakkaiden aineisto tulee painotaloihin entistä valmiimpana vaatien
vähemmän painatusta edeltävää valmistelutyötä.
NÄKYMÄT VUODELLE 2004
Yksityisen kulutuksen arvioidaan kehittyvän positiivisesti Suomessa vuonna 2004.
Kuluttajien käytettävissä olevat tulot kasvavat palkkaratkaisun, matalan inflaation ja
korkotason sekä verojen keventymisen vuoksi. Vientiteollisuuden kasvua hillitsee
vaimea kysyntätilanne euroalueella ja euron vahvistumisesta aiheutuva kilpailukyvyn
heikkeneminen, mikä heijastuu negatiivisesti työllisyystilanteeseen.
Ilkka-Yhtymä konsernin varsinaisen toiminnan eli kustantamisen ja painamisen
liikevaihto säilynee vuoden 2003 tasolla painotoiminnan kiristyneestä
kilpailutilanteesta huolimatta. Kustannustoiminnan liikevaihtoon odotetaan lievää
kasvua, ellei lehtien levikkialueen taloudellisessa kehityksessä tapahdu olennaisia
muutoksia. Konsernin kokonaisliikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan,
mikäli arvopaperikauppaa käydään samassa laajuudessa kuin 2003.
Varsinaisen toiminnan suhteellisen liikevoiton arvioidaan jonkin verran laskevan.
Koko vuoden tuloksen arvioidaan laskevan Janton Oyj:n osakkeista vuonna 2003
saadusta myyntivoitosta ja osingoista sekä varsinaisen toiminnan kannattavuuden
lievästä laskusta johtuen.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (1000 eur)
1-12/2003
Kustannustoiminta
39 125
Graafinen toiminta
24 577
Vuokraustoiminta
296
Muu myynti
1 839
Arvopaperikauppa
12 618
Sisäiset myynnit
-12 419
Yhteensä
66 036

1-12/2002
37 605
29 597
408
1 751
8 872
-12 548
65 685

Muutos
4%
-17 %
-27 %
5%
42 %
-1 %
1%

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (1000 eur)
1-12/2003
1-12/2002
Suomi
63 803
59 643
Muut pohjoismaat
2 233
5 931
Muut maat
111
Yhteensä
66 036
65 685

Muutos
7%
-62 %
-100 %
1%
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 eur)
1-12/2003
66 036
2 815
54 318
3 108
11 425
2 314
13 739
-3 956
9 783

1-12/2002
65 685
433
55 092
3 438
7 588
2 554
10 142
-2 957
7 185

Muutos
1%
550 %
-1 %
-10 %
51 %
-9 %
35 %
34 %
36 %

12/2003

12/2002

Muutos

486
23 195
6 673

537
23 940
8 704

-10 %
-3 %
-23 %

5 667
28 042
4 563
68 626

4 701
24 315
3 521
65 718

21 %
15 %
30 %
4%

12/2003

12/2002

Muutos

54 499
172
3 187
315
10 452
68 626

52 953
345
3 412
441
8 567
65 718

3%
-50 %
-7 %
-29 %
22 %
4%

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 eur)
1-12/2003

1-12/2002

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Kulut
Poistot
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO ENNEN VEROJA
Verot
TILIKAUDEN VOITTO
KONSERNIN TASE (1000 eur)
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Konsernireservi
Laskennallinen verovelka
Pitkäaik. vieras pääoma
Lyhytaik. vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Käyttöpääoman muutos
Rahoitustuotot ja -kulut
Maksetut välittömät verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

13 739
-3 899
-323
3 974
-2 382
11 109

10 142
-673
447
1 613
-5 092
6 437
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INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin, netto
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto
Saadut osingot investoinneista
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-2 546
4 400
1 187
3 042

-1 703
-816
1 130
-1 389

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

14 151

5 048

-126
21
-8 038
-8 143

-126
26
6 867
-12 824
-6 057

6 008

-1 009

17 015
23 024

18 025
17 015

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Maksetut osingot ja muu voitonjako
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/
VÄHENNYS(-)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
Henkilöstö keskimäärin
Investoinnit, Meur
Omavaraisuusaste, %
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Maksuvalmius (current ratio)
Tulos/osake, eur
Oma pääoma/osake, eur

2003
446
4,1
81,0
18,2
25,2
3,66
3,00
16,72

2002
462
2,7
82,3
12,9
17,9
3,80
2,20
16,25
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)
12/2003
Velat, joiden vakuudeksi annettu
yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat
Annetut yrityskiinnitykset

441
1 245

Muut annetut vakuudet
Annetut kiinteistökiinnitykset

168

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Takaukset

145

LEHTIEN VIRALLISET LEVIKIT
Ilkka
Pohjalainen
Härmät
Jurvan Sanomat
Järviseutu
Suupohjan Sanomat
Viiskunta
Vaasan Ikkuna (jakelu)
Etelä-Pohjanmaa (jakelu)

55 375
32 600
4 027
2 461
6 513
4 676
7 205
36 000
41 000

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT
Hallitus esittää 26.4.2004 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2003 jaetaan osinkoa 4,00 euroa/osake. Hallitus perustelee tavanomaista
suurempaa voitonjakoa vuonna 2003 saaduilla käyttöomaisuusosakkeiden
myyntivoitoilla ja yhtiön hyvällä rahoitustilanteella.
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhden vuoden aikana
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien, tarvittaessa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen, päättämään
- osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
- vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta, sekä
- kaikista osakkeiden merkintäehdoista ja lainan, vaihdon ja/tai merkinnän ehdoista
siltä osin, kuin niitä ei valtuutuspäätöksessä ole määrätty.
Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä annettavien, optio-oikeuksien perusteella
merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan
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vaihdettavien II-sarjan osakkeiden määrä saa olla yhteensä enintään 651.793 kpl, eli
nimellisarvoltaan yhteensä enintään 651.793 euroa.
Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja
vaihtovelkakirjalainojen merkintään voidaan poiketa ainoastaan silloin, kun
valtuutusta käytetään yhtiön kilpailuedellytysten parantamiseen tai strategisten
kehitysmahdollisuuksien vahvistamiseen tai yrityskaupan tai liiketoiminnan oston
rahoitukseen tai yritysten välisen yhteistyön järjestämiseen tai muun yhtiön kannalta
painavan taloudellisen syyn sitä vaatiessa.
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ei voida poiketa yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan laskea liikkeeseen
enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai vaihtovelkakirjalainoja voidaan merkitä myös
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen nimellisarvo muutetaan (split).
1. Yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi yhtiön osakkeen nimellisarvo 1,00
euroa jaetaan neljällä, jolloin uudeksi nimellisarvoksi saadaan 0,25 euroa ja
osakkeiden lukumääräksi 13.036.296 kappaletta.
2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.
Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.
Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin siten, että I-sarjan osakkeita on
vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja II-sarjan
osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 17.280.000 kappaletta. I-sarjan ja IIsarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa
oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan
osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen
osinkoon.
Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko vain toista lajia
olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia
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olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on
etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa
osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten
osakkeiden merkintään.
Seinäjoella 17.2.2004
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja	
  

