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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN 
OSAKEPERUSTEISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa yhtiön 
omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin 
avainhenkilöille. 
 
Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa 
avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt 
sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen 
positiivisesta kehityksestä. 
  
Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 
ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan 
avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. 
  
Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden 
perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö 
oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön lähtöarvo on osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson 
alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana ja loppuarvo on osakkeen vaihdolla 
painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson viimeisen 
kuuden kuukauden aikana. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen 
muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- 
tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti 
makseta. 
 
Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2019–2021 kuuluu enintään 10 
avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2019—2021 jaetaan yhteensä 132 000 
osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,19 euroa, joka oli 
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
1.8.2018—31.1.2019.  
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja 
rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. 
Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin 
lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, 
paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, 
Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä 
Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa 
täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa 
Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Konsernin painotoimialaan kuuluu PunaMusta Oy, 
Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä painotoimialan medialogistiikkayksikön 
muodostavat Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.  


