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1.
'1. Kokouksenavaaminen
puheenjohtaja
Kokouksenavasihallituksen
MattiRuotsala.
2. Kokouksenjirjestdytyminen
jokakutsuisihteeriksi
puheenjohtajaksi
yksimielisesti
valittiin
Kokouksen
JouniVainionpdd,
SannaRaatikaisen.
ja ja iiiintenlaskun
3. P6ytikiriantarkastajien
valvojienvalitseminen
P6ytiikirjan
tarkastajiksi
valittiinyksimielisesti
UllaSipiliija PirkkoTervo.Pdyttikirjantarkastajat
toimivat
my6sdirintenlaskijoina.
tarvittaessa
4. Kokouksenlaillisuudentoteaminen
yhon julkaistup6rssitiedotteena
sekiiyhtiojiirjestyksen
mukaisesti
Todettiin,
ettakokouskutsu
6.3.2009
ja yhdessiiOulussailmestyvdrssd
(Helsingin
sanomalehdessd
Sanomatja Kaleva)
dessdHelsingissd
ennenkokouksen
alkua.
7.3.2009
eliyli 17 paivaa,muttaalle2 kuukautta
ja pidettyndhtiivillii
Todettiin,
ettakokousasiakirjat
onjulkaistu
seuraavasti:
- Tilinpeiait6s,
ja toimintakertomus
yhtidnvuosisdltyvdt
konsernitilinpii;itOs
sektitilintarkastuskertomus
jokaon pidetty
yhtiOn
liihtien.
osakkeenomistajien
niihtdvilld
internetsivuilla
6.3.2009
sikertomukseen,
ja tilintarkastuskertomus
yhtiokokouksessa
oli saatavilla
oli jaettuliisniiolrjoille
Vuosikertomuksia
mydsesityslistan
liitteenai;
- hallituksen
ja osakkeenomistajien
yhtiOkokoukselle
pion julkaistuyhtiokokouskutsussa,
ehdotukset
yhtidninternetsivuilla
ndhtdvilld
6.3.2009ldhtienja oli jaettul?isniiolijoille
dettyosakkeenomistajien
julkaistu
(hallituksen
my6stilinpdiitOstiedotteessa
liitteenii
voitonjakoesitys
12.2.2009).
esityslistan
ja oli ntiinollenptidtOsvaltaiTodettiin,
ettakokousoli kutsuttukoollelainja yhtiojarjestyksen
mukaisesti,
mainitut
nenk6sittelemaan
kutsussa
asiat.
vahvistaminen
5. Ldsni olevientoteaminenja iiiiniluettelon
sekayhtidkokouksen
Todettiin,
ettaikokouksessa
oli nrihtdvdna
tiismdytyspdiiviin
tilapdinen
osakasluettelo, josta ilmenev€it
myostdsmytyspaivaan
mennessaosakasluetteloon
rekisteroidyt
hallintarekisteroidyn
maaraaikaan
osakkeenomistajat,
ettd luetteloyhtiokokoukseen
mennessa
ilmoittautuneista
osakkeenomistajista.
jotka edustivatyhteensd5 037 789
Todettiin,etta kokouksessa
41 osakkeenomistajaa,
oli edustettuna
iiiintdja osaketta
eli28,3% osake-ja aanimaarista.
ja avustajista
johonon
Vahvistettiin
ldrsndl
olevistaosakkeenomistajista,
laadittuluettelo,
asiamiehistd
ja ddnimddrdi
merkittykunkinosakkeenomistajan
lukumddrii
osakkeiden
sekdmuutldsndolleethenkil6t
(Liite1 Aaniluettelo)
liitteen1 mukaisesti.
puheenjohtaja
Todettiin,
ettdikokouksen
on saanutetukiiteen
(Nortiedonasiamiesten
JarmoRankisen
(Skandinavista
dea PankkiSuomiOyj)ja Aino-Kaisu
Luukkaisen
Enskilda
BankenAB) edustamien
haljoihinei sisdltynyt
poikkeavia
lintarekisterOityjen
osakkeenomistajien
aanestysohjeista,
esityksiii.
Puheenjohtajanpyynndstd
ko. asiamiehet
vahvistivat
etteivdtheidiinpddmiehensa
vaatineet
aanestysta
niissa
joissaohjeoli vastustaaesitystdtai pidaitteiytya
asiakohdissa,
aanestamasta,
vaanmerkintiipOytdkirjaan
asianomaisessa
kohdassa
olisiriittaivii.
Merkittiin,
etttiluetteloita
naistaosakkeenomistajien
ddnestysohjeistaeriasiakohdissa
pOytaikirjasta
yhtiOssd
s€iilytetdiin
erillisend
liitteend.
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6. Tilinpiidt6ksen,konsernitilinpidt6ksen,
ja tilintarkastuskertomuksen
toimintakertomuksen
esit-

tdminen

Toimitusjohtaja
esittikatsauksen.
Esitettiin
emoyhtion
ja toimintakertomus
tilinpaatos,
konsernitilinpaatos
ajatta1.1.2O0g-31
.12.2OOg.
Esitettiin
tilintarkastuskertomus
ajalta1.1.2008-31
.12.2OOg.
ja konsernitilinpddt6ksen
7 . Tilinpiiiit<iksen
vahvistaminen
Merkittiin
asiamiesJarmoRankisen
edustamien
hallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien
ddnestyksestaipidaittaiytyviei
ddnidolevantdsstiasiakohdassa
350.
Pdiitettiin
yksimielisestivahvistaa
sekdiemoyhtion
tilinpaatos
ettakonsernitilinpdiit6s.
Taseenosoittamanvoiton kiiyttiminen
Todettiin,
ettiiemoyhtiOn
voitonjakokelpoiset
varatovat48,1miljoonaa
euroa,jostatilikauden
tappiota1,6
miljoonaa
euroa.
yksimielisesti,
P€ititettiin
jaetaan0,15euroa/osake,
ettziosinkona
yhteen
sd 2,7miljoonaa
euroa,ja loppuosajakokelpoisista
varoistajtitetiiiinvoittovarojen
tilille.
osingonjaon
tasmaytyspaivd
on 1.4.2009.
osingonmaksupdivd
on g.4.200g.
9. Vastuuvapaudesta
piiittiminen hallituksen
jiisenilleja toimitusjohtajille
Merkittiin
asiamiesJarmoRankisen
edustamien
hallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien
diinestyksestti pidiittaytyvid
aidniei
olevantdssdasiakohdassa
1746.
jaisenille
Pii€itettiin
yksimielisesti
ja toimitusjohtajille
mydntiiiihallituksen
vastuuvapaus
tilikaudetta
200g.
10. Hallituksenidsentenja tilintarkastajienpalkkioistaja matkakustannusten
korvausperusteista
piidttdminen
Merkittiin
asiamiesJarmoRankisen
edustamien
hallintarekister6ityjen
osakkeenomistajien
ddnestyksestdrpidiittiiytyviS
ddniEr
olevantdssdasiakohdassa
1746.
Piititettiin
yksimielisesti
maksaapalkkiota
puheenjohtajalle
hallituksen
50 000 euroa/toimikausi,
haltitukja hallituksen
sen varapuheenjohtajalle
37 500 euroa/toimikausi
muillejdsenille25 000 euroa/toimikausi
johtuvatmatka-ja majoituskustannukset.
sekdkokouksista
Lisaksipiiittettiin,
mikailihallituspeattaaperustaatarkastusvaliokunnan,
ja jdsenillemaksetaan
puheenjohtajalle
valiokunnan
vuosipalkkiona
lisaiksr
5 000euroa.Palkkiotmaksetaan
neljeissd
samansuuruisessa
erdsstineljiinnesvuosittain.
yksimielisesti
Piiaitettiin
ja matkakulut
palkkiot
maksaatilintarkastajien
kohtuullisen
laskunmukaan.
jisenten ja tilintarkastajien
11. Hallituksen
lukumiirdstii pidttdminen
jSsenmddrdksi
yksimielisesti
Pii?itettiin
hallituksen
viisi(5) henkil6a.
Pdtitettiin
yksimielisesti
tilintarkastajien
yksi(1) Keskuskauppakamarin
lukumdairdksi
hyvaiksymei
tilintarkastusyhteis6.
jdsentenvalitseminen
12, Hallituksen
P;iaitettiin
yksimielisesti
valitasuostumuksensa
jdseniksiOutiLampela,
mukaisesti
hallituksen
Endelpalja JyrkiT€ihtinen.
la,OlliPohjanvirta,
MattiRuotsala
I 3. Tilintarkastajan
valitseminen
yksimielisesti
Piiiitettiin
valitatilintarkastajaksi
suostumuksensa
mukaisesti
Ernst& YoungOy,KHT- yhteiso,vastuullisena
tilintarkastajana
KHTJuhaniRdnkko.
14. Optio-oikeuksien
antaminen
Merkittiin
asiamiesJarmoRankisenedustamien
hallintarekisteroityjen
osakkeenomistajien
vastustavia
aaniaolevantdss?iasiakohdassa
80 406ja deinestyksestd
pid€tttiiytyviti
aania1 746sekiiasiamiesAino2t3

Kaisu Luukkaisenedustamienhallintarekister6ityjen
osakkeenomistajien
vastustaviaddniii olevantassa
asiakohdassa159468.
Piieitettiinhallituksenesityksenmukaisestioptio-oikeuksien
antamisestayhtion ja sen tytiiryhtioiden
avainhenkiloille.
Optio-oikeuksien
antamiselleon yhtiOnkannaltapainavataloudellinen
syy, koska optio-oikeudet
on tarkoitettuosaksiavainhenkilOiden
kannustus-ja sitouttamisj;irjestelmdd.
Optio-oikeudet
annetaanhallituksen pddt6kselliivastikkeettakonserninjohtoryhmtinjdsenille,tytdryhtioiden
johtajilleja muillehallituksen
mddrlttelemille
PKC Group-konserninpalveluksessa
olevilletai palvelukseenrekrytoitaville
avainhenkiloille.
Optio-oikeuksien
mddrEion yhteensdenintddn600 000 kappalettaja ne jakautuvatA, B ja C optioihin.
Optio-oikeudet
oikeuttavatmerkitsemdiinyhteensdeninttidin
600 000 yhtionuuttatai sen hallussaolevaa
osaketta.
Optio-oikeudella
merkittdvdnosakkeen merkintiihintaon PKC Groupinosakkeenvaihdollapainotettu
huhtikuun2009,2010ja 2011 keskikurssiNASDAQOMX HelsinkiOy:ssai+ 20 %. Optio-oikeuksilla
merkittiiviinosakkeenmerkintdhintaa
jdlkeenja ennen osaalennetaanmerkintdhinnan
maaraytymisjakson
kemerkintddpiiiitettdvienosinkojenmdtireilltikunkin osingonjaontiismdytyspaiivana.
Osakkeen merkintiihintamerkitddnsijoitetunvapaanoman p?rdoman
rahastoon.
Optio-oikeuksilla
merkittdvienosakkeidenmerkintdaikaon optio-oikeuksilla
20OgA1.4.2012-30.4.2014
optio-oikeuksilla
2009B 1.4.2013-30.4.2015ja
optio-oikeuksilla
2009C 1.4.2014-30.4.2016.
Optio-oikeusehdot
kokonaisuudessaan
liitteenii.(Liite2 Optio-oikeusehdot)
15. Kokouksen pidttdminen
piitittikokouksen,kun kaikkiyhtiOjarjestyksen
Puheenjohtaja
yhtiokokoukselle
mukaanvarsinaiselle
kuuluvatasiatja muut kokouskutsussa
mainitutasiatoli kiisitelty.

stettuja hyvdksytty
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PirkkoTervo
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