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1.

30.3.2011, klol3.00
Hotelli Scandic Continental, Helsinki
Kokouksessa olivat lsn kokouksessa vahvistetusta niluettelosta ilmenevt osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat sek muut lsn olleet henkilt.

Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Ruotsala.
2.

Kokouksen jrjestytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Andreas Doepel, joka kutsui sihteeriksi Sanna Raatikaisen.
3.

Pytkirjantarkastajien ja ja ntenlaskun valvojien valitseminen

Pytkirjantarkastajiksi valittiin Heta Toropainen ja Susanna Kumpula. Pytkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa mys ntenlaskun valvojina.
4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, ett kokouskutsu on julkaistu prssitiedotteena 4.3.2011 sek yhtijrjestyksen mukaisesti yhdess Helsingiss ja yhdess Oulussa ilmestyvss sanomalehdess (Helsingin Sanomat ja Kaleva)
5.3.2011. Kokouskutsu on julkaistu mys yhtin internetsivuilla.
Todettiin, ett kokousasiakirjat on julkaistu ja pidetty nhtvill seuraavasti:
tilinpts, konsernitilinpts ja toimintakertomus sek tilintarkastuskertomus sisltyvt yhtin vuosikertomukseen, joka on pidetty osakkeenomistajien nhtvill yhtin internetsivuilla 8.3.2011 lhtien.
Vuosikertomuksia oli saatavilla yhtikokouksessa ja tilintarkastuskertomus oli jaettu lsn olijoille
mys esityslistan liitteen;
hallituksen ehdotukset yhtikokoukselle on julkaistu yhtikokouskutsussa, pidetty osakkeenomistajien nhtvill yhtin internetsivuilla 4.3.2011 lhtien ja oli jaettu lsn olijoille esityslistan liitteen (hallituksen voitonjakoesitys julkaistu mys tilinptstiedotteessa 17.2.2011).
Todettiin, ett kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtilain ja yhtijrjestyksen mukaisesti, ja oli nin ollen
ptsvaltainen.
5.

Lsn olevien toteaminen ja niluettelon vahvistaminen

Todettiin, ett kokouksessa oli nhtvn yhtin tilapinen osakasluettelo, joka ksitt listan osakkeenomistajista, jotka ovat olleet rekisterityn yhtin osakkeenomistajiksi yhtikokouksen tsmytyspivn,
mukaan lukien hallintarekisteridyt osakkeenomistajat, jotka on tilapisesti rekisterity osakasluetteloon.
Todettiin, ett kokouksen alkaessa joko henkilkohtaisesti tai lakimrisen edustajan tai valtuutetun
asiamiehen edustamana lsn olevista osakkeenomistajista sek asiamiehist ja avustajista laaditun
osallistuja- ja niluettelon mukaan lsn oli 115 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteens 6 558 338
nt ja osaketta eli 33,46 % kaikista osakkeista ja nist (yhtikokouksen tsmytyspivn tilanteen
mukaisesti). Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja niluettelo otettiin
pytkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, ett niluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta
mandollisen nestyksen alkaessa.
Todettiin, ett kokouksen puheenjohtaja on saanut etukteen tiedon asiamiesten Riku Ahvenaisen
(Skandinavista Enskilda Banken AB), Timo Kipinoisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) ja Jannika Makkosen
(Skandinaviska Enskilda Banken AB) edustamien hallintarekisterityjen osakkeenomistajien nestysohjeista:
Riku Ahvenaisen (Svenska Handelsbanken AB) edustamien hallintarekisterityjen osakkeenomistajien nestysohjeisiin sisltyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksi.
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Timo Kipinoisen (Nordea Pankki Suomi Oyj) edustamien hallintarekisterityjen osakkeenomistajien anestysohjeisiin sisltyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksi.
Jannika Makkosen (Skandinaviska Enskiida Banken AB) edustamien hallintarekisterityjen
osakkeenomistajien nestysohjeisiin sisltyi vastustuksia ja nestyksest pidttytymisi, mutta ei poikkeavia esityksi.
˜nestysohjeiden mukaan nestyst ja tytt ntenlaskentaa ei vaadita, mikli yhtikokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvsti todeta, ett kyseisess asiakohdassa vaadittu enemmist nist (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst. Puheenjohtajan pyynnst yll mainitut asiamiehet vahvistivat etteivt heidn pmiehens vaatineet nestyst niiss asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esityst tai pidttyty nestmst, vaan merkint pytkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi
riittv.
Merkittiin, ett luetteloita nist osakkeenomistajien nestysohjeista eri asiakohdissa silytetn yhtiss pytkirjasta erillisen liitteen.
Todettiin, ett esityslistan kohdissa, joiden osalta on vastustavia tai nestyksest pidttytyvi/tyhji ni, mutta joissa ei ole nestetty, listn soveltuvin osin seuraava: "Merkittiin, ett tss asiakohdassa
hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli [lukumr] ja nestyksest pidttytyvi/tyhji ni oli [lukumr]."
Todettiin lisksi, ett ellei asiakohdassa ole merkitty vastustuksia tai ptksen syntyneen tyden ntenlaskennan tuloksena on pts tehty yksimielisesti ilman nestyst.
6.

Tilinptksen, konsernitilinptksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen.
Esitettiin emoyhtin tilinpts, konsernitilinpts ja toimintakertomus ajalta 1.1.2010-31.12.2010.
Esitettiin tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2010-31.12.2010.
7.

Tilinptksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpts.
8.

Taseen osoittaman voiton kyttminen ja osingonmaksusta pttminen

Todettiin, ett emoyhtin jakokelpoiset varat ovat noin 67,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa noin
2,0 miljoonaa euroa.
Todettiin, ett hallitus on esittnyt, ett osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake (yhteens noin 10,8 miljoonaa
euroa, tilinptspivn osakemrlle laskettuna), ja loppuosa jakokelpoisista varoista jtetn omaan
pomaan. Osingonjaon tsmytyspiv on 4.4.2011 ja osingon maksupiv 11.4.2011. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen nkemyksen mukaan vaaranna yhtin maksukyky.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti, ett osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake ja loppuosa jakokelpoisista varoista jtetn omaan pomaan. Osingonjaon tsmytyspiv on 4.4.2011 ja osingon maksupiv 11.4.2011.
9.

Vastuuvapaudesta pttminen hallituksen jsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myntmisen tilikaudelta 2010 koskevan seuraavia henkilit:
Matti Ruotsala, hallituksen puheenjohtaja
Jyrki Thtinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Matti Hyytiinen, hallituksen jsen
Outi Lampela, hallituksen jsen
Endel Palla, hallituksen jsen
011i Pohjanvirta, hallituksen jsen
Harri Suutari, toimitusjohtaja.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 10469
ja nestyksest pidttytyvi/tyhji ni oli 118. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst.

214

Ptettiin mynt yll mainituille hallituksen jsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2010.
10. Hallituksen jsenten ja tilintarkastajan palkkioista pttminen

Todettiin, ett hallitus on esittnyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett valittaville hallituksen
jsenille maksetaan toimikaudeksi, joka pttyy vuoden 2012 varsinaisen yhtikokouksen pttyess,
vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
45 000 euroa ja hallituksen muille jsenille 30 000 euroa sek kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset ja ett tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jsenille maksetaan vuosipalkkiona lisksi
5 000 euroa.
Todettiin, ett hallitus on esittnyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa haltintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 94
032. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen
perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa valittaville hallituksen jsenille toimikaudeksi, joka
pttyy vuoden 2012 varsinaisen yhtikokouksen pttyess, vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jsenille
30 000 euroa sek kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset ja ett tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle ja jsenille maksetaan vuosipalkkiona lisksi 5 000 euroa.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa valittavalle tilintarkastajalle palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.
11. Hallituksen jsenten ja tilintarkastajien lukumrst pttminen

Todettiin, ett hallitus on esittnyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett yhtin hallitukseen valitaan kuusi jsent ja tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett tilintarkastajaksi valitaan yksi
Keskuskauppakamarin hyvksym tilintarkastusyhteis.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 1 044.
Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa
yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jsenmrksi kuusi henkil.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastajien lukumrksi yksi (1) Keskuskauppakamarin
hyvksym tilintarkastusyhteis.
12. Hallituksen jsenten valitseminen

Todettiin, ett hallitus on esittnyt nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett hallitukseen valitaan
uudelleen Matti Hyytiinen, Outi Lampela, Endel PaIta, 011i Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Thtinen.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 1140.
Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa
yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita suostumuksensa mukaisesti hallituksen jseniksi Matti
Hyytiinen, Outi Lampela, Endel Palla, 011i Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Thtinen.
13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, ett hallitus on esittnyt tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ett tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteis, joka on ilmoittanut pvastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 92
988. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen
perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy
Ab, KHT - yhteis, joka on ilmoittanut pvastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.
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14. Hallituksen osakeantivaltuutus

Todettiin, ett hallitus on esittnyt, ett hallitus valtuutetaan pttmn yhdest tai useammasta osakeannista ja osakeyhtilain 10 luvun 1 pykln mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sek kaikista
niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittvien osakkeiden yhteenlaskettu lukumr voi olla enintn 6 000 000 osaketta. Valtuutus sislt oikeuden ptt suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtikokouksen ptksest lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan kytt esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten vlisen yhteistyn tai
muun vastaavan jrjestelyn toteuttamiseksi tai yhtin rahoitus- ja pomarakenteen vahvistamiseksi tms.
Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun valtuutuksen.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 415
409 ja nestyksest pidttytyvi/tyhji ni oli 118. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist
nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus pttmn yhdest tai useammasta osakeannista ja osakeyhtilain 10 luvun 1 pykln mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sek kaikista
niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittvien osakkeiden yhteenlaskettu lukumr voi olla enintn 6 000 000 osaketta. Valtuutus sislt oikeuden ptt suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtikokouksen ptksest lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan kytt esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten vlisen yhteistyn tai
muun vastaavan jrjestelyn toteuttamiseksi tai yhtin rahoitus- ja pomarakenteen vahvistamiseksi tms.
Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun valtuutuksen.
15. Lahjoitus yleishydyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, ett hallitus on esittnyt, ett yhtikokous valtuuttaa hallituksen pttmn enintn 150 000
euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko suoraan yhtist tai sen tytryhtist. Hallitus voi valtuutuksen perusteella ptt tarkemmin yhdest tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka.
Merkittiin, ett tss asiakohdassa hallintarekisterityjen osakkeenomistajien vastustavia ni oli 45
440. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen nestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen
perusteella, ett asiakohdassa vaadittu enemmist nist ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtikokoukselle tehty esityst.
Ptettiin hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus pttmn enintn 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko suoraan yhtist tai sen tytryhtist. Hallitus voi vaituutuksen perusteella ptt tarkemmin yhdest tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja
muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.
16. Kokouksen pttminen

Todettiin, ett yhtikokouksesta laadittu pytkirja on nhtvill yhtin internet-sivuilla 4.4.2011 alkaen.
Puheenjohtaja ptti kokouksen, kun kaikki yhtijrjestyksen mukaan varsinaiselle yhtikokoukselle kuuluvat ja muut kokouskutsussa mainitut asiat oli ksitelty.
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