
Ruohonjuuri Oy 0510981-4

Kokouskutsu 4.5.2022

Ruohonjuuri Oy

Mannerheimintie 7

00100 Helsinki

puhelin 050 444 0207 tai 044 449 2657

sähköposti: hallinto@ruohonjuuri.fi

Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2022

Kutsumme Ruohonjuuri Oy:n osakkaat varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 24.5.2022 klo 16.30

Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteyttä käyttäen. Kutsu

etäosallistumiseen toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse niille osakkaille, jotka

ovat ennalta ilmoittaneet osallistuvansa etänä. Etäosallistuminen toteutetaan Zoom-ohjelmistoa

hyödyntäen. Jos kokouksen aikaan epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on siihen sopivia

oireita, ota yhteyttä ja sovi etäosallistumisesta.

Kokous pidetään Business Meeting Parkin Pallas-kokoustilassa, osoitteessa Kluuvikatu 7, 00100

Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä

12.5.2022 (8 arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkittynä osakasluetteloon

arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua 22.5.2022 kello 23.59 mennessä sähköisellä lomakkeella

osoitteessa: https://tinyurl.com/RJ2022YK-ilmo

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään osallistujien kannanottoja esityslistassa näkyviin

päätösehdotuksiin - ennakkokannanotot eivät ole sitovia, mutta ne antavat käsityksen

osakkaiden mielialoista ja nopeuttavat asioiden käsittelyä kokouksessa.

Valtakirja asiamiehelle tai edustajalle annetaan 22.5.2022 kello 23.59 mennessä sähköisellä

lomakkeella osoitteessa: https://tinyurl.com/RJ2022YK-valtuutus

Mahdolliset äänestykset kokouksessa tapahtuvat sähköisesti OpaVote-järjestelmässä, ja kaikilla

osanottajilla tulee tätä varten olla pääsy sähköpostiinsa kokouksen aikana.

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu kokouspaikalla sekä sähköisessä järjestelmässä klo 16.30

– 17.00. Ovet sulkeutuvat ja varsinainen kokous alkaa kello 17.00.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kokouspaikalla.

Kokousasiakirjat ovat osakkaiden nähtävissä Ruohonjuuren verkkosivuilla, osakkaille

tarkoitetussa osiossa https://www.ruohonjuuri.fi/pages/osakkaille

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuulikki Markkula avaa kokouksen

2 § Kokouksen puheenjohtajan, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden

ääntenlaskijan valinta, sekä sihteerin kutsuminen
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3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouksen menettelytapojen hyväksyntä

4 § Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5 § Toimitusjohtajan katsaus

6 § Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus

7 § Esitellään tilintarkastuskertomus

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätösesitys 8§: vahvistetaan tilinpäätös.

9 § Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Päätösesitys 9§: Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 1,41 euroa/osake ja

yhteensä 305 477,91 euroa, mikä on noin 5% omasta pääomasta. Osingon

maksuun käytetään tilikauden 2021 tulos ja lisäksi varoja vapaasta omasta

pääomasta. Oikeus osinkoon on niillä, jotka on 26.5.2022 merkitty

arvo-osuusjärjestelmässä osakkeiden omistajiksi (täsmäytyspäivä). Osinko

maksetaan 3.6.2022 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin

ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Ruohonjuuri-rahastoon siirretään 35 000 euroa.

10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösesitys 10§: hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetään

vastuuvapaus.

11 § Hallituksen jäsenten palkkio

Päätösesitys 11§: hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio

yhtiökokouksen 2022 jälkeen alkavalla kaudella seuraavasti:

KK-palkkio (=> Vuosipalkkio)

Jäsen 700 (=> 8400 / v)

VPJ 1000 (=> 12000 / v)

PJ 1500 (=> 18000 / v)

Aiemmat kk-palkkiot 700 (jäsen), 1000 (vpj) ja 1500 (pj)

Palkkio maksetaan niiltä kalenterikuukausilta, joista vähintään 14 päivää sisältyy

hallituksen toimikauteen.

Palkkiosta ¼ annettaan Ruohonjuuren osakkeina ja osakemerkintä tehdään
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markkinahintaa vastaavalla tasolla. Palkkion maksussa voidaan käyttää yhtiön

liikkeelle laskemia uusia osakkeita, yhtiön hallussa olevia osakkeita tai yhtiön

markkinoilta hankkimia osakkeita.

Lisäksi maksetaan:

● matkakorvaus ja päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti

● Suomen ja ulkomaan väliset ja muut korkeammat matkakustannukset

kohtuullisten kustannusten mukaan

Lisäksi hallitus voi vuosittain päättää erityisiin työryhmiin osallistuville jäsenille

maksettavasta palkkiosta. Tällaisten lisäpalkkioiden yhteissumma voi vuoden

aikana olla enintään 10 000 euroa henkeä kohden ja matkakulujen korvaus yllä

esitettyjen periaatteiden mukaan.

12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5)

seitsemään (7) jäsentä.

Päätösesitys 12§: Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin

seuraavat henkilöt:

● Nicolas Fogelholm

● Nora Malin

● Tuulikki Markkula

● Pasi Mäkinen

● Aleksi Neuvonen

● Laura Räsänen

● Reima Rönnholm

Ehdokkaista Pasi Mäkinen olisi uusi jäsen hallitukseen, hän on työskennellyt

vuosikymmeniä Keskossa monipuolisissa kaupan alan tehtävissä ja hän tuo

hallitukseen erityisesti ketjutoiminnan, riskienhallinnan ja talousohjauksen

osaamista.

Muut ehdokkaat ovat hallituksen nykyisiä jäseniä.

Päätösesitys 13§: hallitukseen valitaan nimitysvaliokunnan esittämät ehdokkaat

14 § Kokouksen päättäminen

Aikaa keskustelulle

Ruohonjuuri Oy

Hallitus
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