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Preato Capital AB:n pyyntö Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumises-
ta  

 

Pörssitiedote 12.7.2019 klo 10:30 

 

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus on tänään saanut Preato Capital AB:lta (”Preato Capital”) pyynnön kutsua 
koolle ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettäisiin 21.8.2019. 

 

Preato Capital AB on ilmoittanut 14.6.2019 hankkineensa omistukseensa 1 327 224 Yleiselektroniikka Oyj:n 
osaketta eli 51,79 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Tehtyjen kauppojen seu-
rauksena Preato Capitalille syntyi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julki-
nen ostotarjous kaikista muista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista. Lisäksi Preato Capital on ilmoittanut 
hankkineensa 17.6.2019 ja 2.7.2019 omistukseensa yhteensä 240 000 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mi-
kä vastaa yhteensä 9,37 prosenttia kaikista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja äänistä. Preato Capital 
omistaa näin ollen yhteensä 1 567 224 Yleiselektroniikka Oyj:n osaketta, mikä vastaa 61,16 prosenttia kai-
kista Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.   
 
Preato Capitalin julkista ostotarjousta koskevassa tiedotteessa 14.6.2019 on todettu, että Preato Capitalin 
tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikka Oyj:tä ja säilyttää se edelleen pörssinoteerattuna yhtiönä ja että 
Preato Capital tulee esittämään Yleiselektroniikka Oyj:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kut-
sumista päättämään uuden omistusrakenteen mukaisista muutoksista Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen 
kokoonpanossa. 
 
Edellä sanottuun perustuen Preato Capital on pyytänyt, että Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus kutsuisi koolle 
ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2019 seuraavien ehdotusten käsittelemiseksi: 
 
 
1. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen  

Preato Capital ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen hallitusta kos-
keva 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

4. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) 
ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuu-
destaan puheenjohtajan. 

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

Preato Capital ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 
kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 
4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituk-
sen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

3. Hallituksen kokoonpano 
 

Preato Capital ehdottaa, että hallituksen nykyisten jäsenten lisäksi hallitukseen 
valitaan toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. koh-
taa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä suuremman hallituksen, 
on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä, kolme uutta jäsentä. Nykyinen hallituksen jä-
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sen Tina Aspiala on ilmoittanut eroavansa Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksesta 
edellä sanotusta toimikauden alkamisajankohdasta lukien. 

Preato Capital ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Si-
mon Hallqvist, Martti Yrjö-Koskinen ja Sari Nordblad. Ehdotettujen hallituksen 
jäsenten ansioluettelot ovat liitteinä. 

Mikko Moilanen (hallituksen puheenjohtaja), Michaela Von Wendt ja Anssi 
Ruohtula jatkavat tehtävässään. 

 

Yhtiön hallitus käsittelee Preato Capitalin pyynnön mahdollisimman pian ja julkistaa kutsun ylimääräiseen yh-
tiökokoukseen erikseen. 

 

Lisätietoa: 

CEO Janne Silvennoinen 

tel. +358 10 2891 292 tai +358 400 734 422 

 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

www.yeint.fi  

 

Yleiselektroniikka lyhyesti: 

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme 
markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä̈. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myy-
mälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät 
ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 229 henkeä̈. Palvelemme asiakkaitamme maa-
ilmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä̈ maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Hel-
sinki Oy:ssä. 


