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Ldsni: Aaniluettelo, josta kiiyviit ilmi kokouksessa lasna olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avusta-

jat sek:i muut ldsnd olleet henkilOt on otettu poytiikirjan liitteeksi 1.

'1. Kokouksen avaaminen

Kokou ksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.

2. Kokouksen jirjestdytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti JouniVainionpdd, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raati-
kaisen.

3. P6ytikirian tarkastajien ja ja iiiintenlaskun valvojien valitseminen

P6ytiikirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ulla Sipilii ja Pirkko Tervo. Pdyttikirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa my6s dirintenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, etta kokouskutsu on julkaistu p6rssitiedotteena 6.3.2009 sekii yhtiojiirjestyksen mukaisesti yh-
dessd Helsingissd ja yhdessii Oulussa ilmestyvdrssd sanomalehdessd (Helsingin Sanomat ja Kaleva)
7.3.2009 eli yli 17 paivaa, mutta alle 2 kuukautta ennen kokouksen alkua.

Todettiin, etta kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty ndhtiivillii seuraavasti:
- Tilinpeiait6s, konsernitilinpii;itOs ja toimintakertomus sekti tilintarkastuskertomus sisdltyvdt yhtidn vuo-

sikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien niihtdvilld yhtiOn internetsivuilla 6.3.2009 liihtien.
Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtiokokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu liisnii olrjoille
myds esityslistan liitteenai;

- hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiOkokoukselle on julkaistu yhtiokokouskutsussa, pi-
detty osakkeenomistajien ndhtdvilld yhtidn internetsivuilla 6.3.2009 ldhtien ja oli jaettu l?isnii olijoille
esityslistan liitteenii (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu my6s tilinpdiitOstiedotteessa 12.2.2009).

Todettiin, etta kokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiojarjestyksen mukaisesti, ja oli ntiin ollen ptidtOsvaltai-
nen k6sittelemaan kutsussa mainitut asiat.

5. Ldsni olevien toteaminen ja iiiiniluettelon vahvistaminen

Todettiin, ettai kokouksessa oli nrihtdvdna seka yhtidkokouksen tiismdytyspdiiviin tilapdinen osakasluette-
lo, josta ilmenev€it myos tdsmytyspaivaan mennessaosakasluetteloon rekisteroidyt hallintarekisteroidyn
osakkeen omistajat, ettd luettelo yhtiokokoukseen maaraaikaan mennessa ilmoittautuneista osakkeen-
omistajista.

Todettiin, etta kokouksessa oli edustettuna 41 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensd 5 037 789
iiiintd ja osaketta eli 28,3 % osake- ja aanimaarista.

Vahvistettiin ldrsndl olevista osakkeenomistajista, asiamiehistd ja avustajista laadittu luettelo, johon on
merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumddrii ja ddnimddrdi sekd muut ldsnd olleet henkil6t
liitteen 1 mukaisesti. (Liite 1 Aaniluettelo)

Todettiin, ettdi kokouksen puheenjohtaja on saanut etukiiteen tiedon asiamiesten Jarmo Rankisen (Nor-
dea Pankki Suomi Oyj) ja Aino-Kaisu Luukkaisen (Skandinavista Enskilda Banken AB) edustamien hal-
lintarekisterOityjen osakkeenomistajien aanestysohjeista, joihin ei sisdltynyt poikkeavia esityksiii. Puheen-
johtajan pyynndstd ko. asiamiehet vahvistivat etteivdt heidiin pddmiehensa vaatineet aanestysta niissa
asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystd tai pidaitteiytya aanestamasta, vaan merkintii pOytdkirjaan
asianomaisessa kohdassa olisi riittaivii. Merkittiin, ettti luetteloita naista osakkeenomistajien ddnestysoh-
jeista eri asiakohdissa s€iilytetdiin yhtiOssd pOytaikirjasta erillisend liitteend.
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6. Tilinpiidt6ksen, konsernitilinpidt6ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esit-
tdminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.

Esitettiin emoyhtion tilinpaatos, konsernitilinpaatos ja toimintakertomus ajatta 1.1. 2O0g-31 .12. 2OOg.

Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1. 2008-31 .12. 2OOg.

Tilinpiiiit<iksen ja konsernitilinpddt6ksen vahvistaminen

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien ddnestykses-
tai pidaittaiytyviei ddnid olevan tdssti asiakohdassa 350.

Pdiitettiin yksimielisestivahvistaa sekdi emoyhtion tilinpaatos etta konsernitilinpdiit6s.

Taseen osoittaman voiton kiiyttiminen

Todettiin, ettii emoyhtiOn voitonjakokelpoiset varat ovat 48,1 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappiota 1,6
miljoonaa euroa.

P€ititettiin yksimielisesti, ettzi osinkona jaetaan 0,15 euroa/osake, yhteen sd 2,7 miljoonaa euroa, ja loppu-
osa jakokelpoisista varoista jtitetiiiin voittovarojen tilille.

osingonjaon tasmaytyspaivd on 1 .4.2009. osingon maksupdivd on g.4.200g.

9. Vastuuvapaudesta piiittiminen hallituksen jiisenille ja toimitusjohtajille
Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien diinestykses-
tti pidiittaytyvid aidniei olevan tdssd asiakohdassa 1746.

Pii€itettiin yksimielisesti mydntiiii hallituksen jaisenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus tilikaudetta 200g.

10. Hallituksen idsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
piidttdminen

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekister6ityjen osakkeenomistajien ddnestykses-
tdr pidiittiiytyviS ddniEr olevan tdssd asiakohdassa 1746.

Piititettiin yksimielisesti maksaa palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa/toimikausi, haltituk-
sen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa/toimikausi ja hallituksen muille jdsenille 25 000 euroa/toimikausi
sekd kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset. Lisaksi piiittettiin, mikaili hallitus peattaa pe-
rustaa tarkastusvaliokunnan, valiokunnan puheenjohtajalle ja jdsenille maksetaan vuosipalkkiona lisaiksr
5 000 euroa. Palkkiot maksetaan neljeissd samansuuruisessa erdssti neljiinnesvuosittain.

Piiaitettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

1 1. Hallituksen jisenten ja tilintarkastajien lu kumiirdstii pidttdminen

Pii?itettiin yksimielisesti hallituksen jSsenmddrdksi viisi (5) henkil6a.

Pdtitettiin yksimielisesti tilintarkastajien lukumdairdksi yksi (1) Keskuskauppakamarin hyvaiksymei tilintar-
kastusyhteis6.

1 2, Hallituksen jdsenten valitseminen

P;iaitettiin yksimielisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jdseniksi Outi Lampela, Endel pal-
la, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki T€ihtinen.

I 3. Tilintarkastajan valitseminen

Piiiitettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti Ernst & Young Oy, KHT - yh-
teiso, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rdnkko.

14. Optio-oikeuksien antaminen

Merkittiin asiamies Jarmo Rankisen edustamien hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien vastustavia
aania olevan tdss?i asiakohdassa 80 406 ja deinestyksestd pid€tttiiytyviti aania 1 746 sekii asiamies Aino-

7.
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Kaisu Luukkaisen edustamien hallintarekister6ityjen osakkeenomistajien vastustavia ddniii olevan tassa
asiakohdassa 159 468.

Piieitettiin hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta yhtion ja sen tytiiryhtioiden
avainhenki loi l le.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiOn kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tar-
koitettu osaksi avainhenkilOiden kannustus- ja sitouttamisj;irjestelmdd. Optio-oikeudet annetaan hallituk-
sen pddt6ksellii vastikkeetta konsernin johtoryhmtin jdsenille, tytdryhtioiden johtajil le ja muille hallituksen
mddrlttelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenki-
loi l le.

Optio-oikeuksien mddrEi on yhteensd enintddn 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemdiin yhteensd eninttidin 600 000 yhtion uutta tai sen hallussa olevaa
osaketta.

Optio-oikeudella merkittdvdn osakkeen merkintiihinta on PKC Groupin osakkeen vaihdolla painotettu
huhtikuun 2009, 2010 ja 2011 keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssai + 20 %. Optio-oikeuksilla mer-
kitti iviin osakkeen merkintdhintaa alennetaan merkintdhinnan maaraytymisjakson jdlkeen ja ennen osa-
kemerkintdd piiiitettdvien osinkojen mdtireillti kunkin osingonjaon tiismdytyspaiivana. Osakkeen merkin-
tiihinta merkitddn sijoitetun vapaan oman p?rdoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkittdvien osakkeiden merkintdaika on optio-oikeuksilla 20OgA 1.4.2012-30.4.2014
optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-30.4.2015ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-30.4.2016.

Optio-oikeusehdot kokonaisuudessaan liitteenii. (Liite 2 Optio-oikeusehdot)

1 5. Kokouksen pidttdminen

Puheenjohtaja piititti kokouksen, kun kaikki yhtiOjarjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiokokoukselle kuu-
luvat asiat ja muut kokouskutsussa mainitut asiat oli kiisitelty.

stettu ja hyvdksytty

Q&(tl.r,n>
Pirkko Tervo

Liite 1 Aaniluettelo
Liite 2 Optio-oikeusehdot
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