
HALLITUKSEN SELOSTUS TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISISTÄ WITHSECURE OYJ:N ASE-
MAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA  

WithSecure Oyj:n (Yhtiö) hallitus toteaa osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisena se-
lostuksenaan, että tilinpäätöksen 1.1.2021–31.12.2021 (julkistettu 17.2.2022) jälkeiset Yhtiön asemaan olen-
naisesti vaikuttavat tapahtumat käyvät ilmi Yhtiön julkistamista pörssitiedotteista, jotka ovat saatavilla Yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/materials. 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestettiin 16.3.2022 ja yhtiö on tiedottanut yhtiökokouksen päätöksistä sa-
mana päivänä julkistetulla pörssitiedotteella. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti muun muassa Yhtiön yh-
tiöjärjestyksen kohdan 1 muuttamisesta eli yhtiökokous päätti Yhtiön uudeksi toiminimeksi ”WithSecure Oyj” 
ja uudeksi englanninkieliseksi rinnakkaistoiminimekseen ”WithSecure Corporation”. Lisäksi varsinainen yh-
tiökokous päätti muun muassa valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 31.759.748 osakkeen, 
vastaten noin 20 % yhtiön yhtiökokouskutsupäivämäärän mukaisesta rekisteröidystä osakemäärästä, antami-
sesta osakeannilla sekä antamaan optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, 
että valtuutus voidaan käyttää muun muassa yhtiön järjestämään osakeantiin, jonka tarkoitus on rahoittaa 
yhtiölle suunnitellun jakautumisen jälkeen jäävään yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian 
toteutusta.   
 
Yhtiö on tiedottanut 23.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella yhtiön toteuttamasta, varsinaisen yhtiökokouk-
sen 16.3.2022 antaman valtuutuksen perusteella päätetystä suunnatusta osakeannista, jossa tarjottiin yh-
teensä 15.800.000 uutta Yhtiön osaketta nopeutetussa tarjousmenettelyssä institutionaalisille sijoittajille. Yh-
tiö on tiedottanut 25.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien 
osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin, jonka jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 
174.598.739 osaketta, joista yhteensä 95.733 on Yhtiön hallussa olevia osakkeita.  
 
Yhtiö on lisäksi tiedottanut 16.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella jakautumisessa perustettavan yhtiön F-
Secure Oyj:n suunnitellut hallituksen jäsenet. 
 
Yhtiö on tiedottanut 8.4.2022 muutoksesta Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärään. Yhtiön 
varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 päätöksellä hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan 
Yhtiön osakkeina. Tämän päätöksen mukaisesti Yhtiö on siirtänyt hallituksen jäsenille palkkioina yhteensä 
23.938 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Siirron jälkeen Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden koko-
naismäärä on yhteensä 71.795. 
 
Muut tilinpäätöksen 1.1.2021–31.12.2021 jälkeen julkistetut pörssitiedotteet ovat nähtävillä Yhtiön verkkosi-
vuilla yllä mainitussa osoitteessa. 
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