
TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 

Helsingissä poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemiasta johtuen. 

Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua 

yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon 

sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei 

ollut mahdollista tulla paikan päälle.  

Kokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 

sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. 

Yhtiökokous myös hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön 

osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain 

15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset kymmenen 

osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen 

tarkoituksena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen sekä 

joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonjaon yhteydessä. Osakkeiden 

yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. 

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus valtuutettiin 

päättämään suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön uusia osakkeita 

luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-

osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 

kymmenellä. Yhtiön liikkeelle laskemien uusien osakkeiden enimmäismäärä 

on enintään 10.000 uutta osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää 

annettavien uusien osakkeiden tarkasta määrästä sekä kaikista muista 

osakkeiden liikkeelle laskuun liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa 

30.6.2022 asti. 

Yhdistäminen toteutetaan siten, että samanaikaisesti edellä mainitun 

uusien osakkeiden liikkeeseen laskun kanssa yhtiö lunastaa muussa kuin 

osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta osakkeenomistajilta 

vastikkeetta osakemäärän, joka saadaan kertomalla kullakin 

osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva 

osakkeiden lukumäärä kertoimella 9/10, eli jokaista kymmentä olemassa 

olevaa osaketta kohden lunastetaan yhdeksän osaketta. Osakkeenomistajan 

omistamien osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. 

Vastikkeetta lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen 

yhteydessä. Osakkeiden yhdistämispäivä on 1.4.2022. Osakkeiden 

yhdistäminen toteutetaan yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä 

pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten 

järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä yhdistämispäivän 

jälkeen. Osakkeiden mitätöinti ja uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään 

kaupparekisteriin arviolta 4.4.2022 mennessä ja kaupankäynti yhtiön 

osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa uudella ISIN-tunnuksella 

arviolta 4.4.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista 

osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Järjestely ei edellytä 

osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

 



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö maksaa 

osinkoa 0,70 euroa kutakin yhtiön edellä kuvatun yhdistämisen jälkeistä 

osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että 0,60 euroa 

maksetaan 14.4.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 7.4.2022) ja 0,10 euroa 

maksetaan 22.12.2022 (osingonmaksun täsmäytyspäivä 15.12.2022). Osinko 

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 

merkittynä yhtiön osakasluetteloon. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi 

valittiin Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Elma Palsila. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 

valitsi puheenjohtajakseen Jari Sarasvuon. Yhtiökokous päätti hallituksen 

jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 

3500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst 

& Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan 

kohtuullisen laskun mukaan. 
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