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VARSINAINEN YHTIKOKOUS

Aika ja paikka

29.4.2010 klo 13.00, Finlandia-talo osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki

Lsn

˜niluetteloon (liite 1) merkityt osakkeenomistajat, niden asiamiehet ja avustajat
Lisksi lsn olivat yhtin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jseni, yhtin tilintarkastajat, yhtin ylint johtoa sek kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin avasi kokouksen ja esitteli hallituksen jsenet sek hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2. Kokouksen jrjestytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mkinen.
Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtin lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalaisen.

3. Pytkirjantarkastajan ja antcnlaskun valvojien valitseminen
Pytkirjan tarkas taj aksi valittiin Jorma Kukkeenmki.
˜ntenlaskun valvojiksi valittiin 011i Yli-Rohdainen ja Heidi Haanp.

4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, ett yhtikokouskutsu (liite 2) on toimitettu yhtijrjestyksen ja osakeyhtilain edellyttmll tavalla ja ett yhtikokous on siten laillisesti koolle
kutsuttu ja ptsvaltaincn.

5. Lsn olevien toteaminen ja niluettelon vahvistaminen
Todettiin, ett lsn olevista osakkeenomistajista, asiamiehist ja avustajista on
laadittu niluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden
lukumr ja nimr.
Puheenjohtaja vahvisti niluettelon liitteen 1 mukaisena.
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Puheenjohtaja selosti hal]intarekisterityj en osakkeenomistajien ennakkoon
toimittamia nestysohjcita. ’todettiin, ett yhteenvetoluettelot hallintarekisterityjen osakkeenomistajien iiiinestysohjeista otettiin pytkirjan liitteeksi 3.

6. Vuoden 2009 tilinptksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittminen
Esitettiin yhtin tilinpts vuodelta 2009, joka ksitti tuloslaskelman, taseen ja
rahoituslaskelman liitteineen sek konsernitilunptksen, sek hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinptksest ja tilintarkastuskertomuksesta te 4.
Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski esitti toirnintakatsauksen ja kuvasi yhtin kehityst vuonna 2009 sek tulevaisuuden nkymi.

7. Tilinptksen vahvistaminen
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien halluntarekisterityjen
osakkeenomistajien ennakkoon toiniittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin vahvistaa yhtin tilinpts ja konsernitilinpts tilikaudelta 1.1. 31.12.2009.

8. Taseen osoittaman voiton kyttminen ja osingoninaksusta pttminen
Todettiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen voiton ksittelyst.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien halluntarekisterityjen
osakkeenomis tajien ennakkoon tomiittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 31.12.2009 piittyneelt tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Muu osa voitosta ptettiin jtt voittovarojen tilille. Ptettiin, ett osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osungonmaksun tsmytyspivn 4.5.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitmn yhtin osakasluetteloon, ja ett osingon rnaksupivii on 11.5.2010.

9. Hallituksen ehdotus valtuutukseksi rahalahjoituksen tekemiseen
Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi tekemn rahalahjoitus.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien halhntarekisterit
yjen
osakkccnomistajien ennakkoon toirnittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmiistii pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
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Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus lahjoittamaan
enintn 150.000 euroa yhtin voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen,
yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan ja samalla pttmn lahjoitusten maksuaikatauluista sek muista lahjoitusten ehdoista.

10. Vastuuvapaudesta pttminen hallintoneuvoston ja hallituksen jsenille sek toimitusjohtajalle
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien hallintarckisterityjen
osakkeenormstajien ennakkoon toimittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin mynt hallintoneuvoston ja hallituksen jsenille sek toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

11. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta
Todettiin, ett yhtin osakkeenomistaja Osakesstjien Keskusliitto Ry on ehdottanut, ett yhtin hallintoneuvosto lakkautetaan asiaa ksittelevst yhtikokouksesta alkaen ja yhtin yhtijiirjestyst muutetaan vastaavasti.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien haifintarekisterityjen
osakkcenomistajien ennakkoon toimittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Merkittiin, ett Reijo Fhnk edustamiensa osakkeenomtstajien Itikka Osuuskunnan (nilipun nro 184) ja Lihakunnan (nilipun nro 185) puolesta vastusti ehdotusta. Todettiin, ett ehdotus ei vastustuksen johdosta voi saada vaadittavaa
mrenemmist missn olosuhteissa.
Todettiin, ett osakkeenomistajan ptschdotus ei tullut hyvksytyksi.
Merkittiin, ett Antti Jylh omasta puolestaan (nilipun nro 136) ja Osakesstajien Keskusliitto Ry:n edustajana (nilipun nro 209), Pekka Jaakkola (nilipun 138), Jaakko Ravald (nilipun nro 36) sek Oiva Tiainen (nilipun
nro 253) pyysivt merkitsemn pytkirjaan, ett he kannattivat hyltyksi tullutta ehdotusta sek Ravaidin esittm pontta hallitukselle valmistella seuraavaan varsinaiseen yhtikokoukseen yhtijrjestyksen muutos niin, ett yhtikokous jatkossa valitsisi hallituksen.

12. Hallintoneuvoston jsenten palkkioista pttminen
Todettiin eriden osakkeenomis tajien ehdotus hallintoneuvoston jsenten
palkkioiksi.
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Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien haifintarekisterityjen
osakkeenomis tajien ennakkoon toimittatnien nestys ohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin, ett hallintoneuvoston palkkiot sek kokouskulujeri korvaukset ovat
seuraavat: kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous, tyajan menetyskorvaus
kokous- ja toimituspivilt 250,00 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan
palkkio 3.000,00 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa kuukaudessa, sek matkustuskorvaus valtion matkustussnnn mukaan
(VR 1 lk:ssa).

13. Hallintoneuvoston jsenten lukumrst pttminen
Todettiin eriden osakkeenomistajien ehdotus yhtin hallintoneuvoston jsenten lukumrksi.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien hallintarekisterityjen
osakkeenomistajien ennakkoon toimittasnien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 Aosaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin hallintoneuvoston jsenten lukumrksi 19.

14. Hallintoneuvoston jsenten valinta erovuoroisten tilalle
Todettiin eriden osakkeenomistajien ehdotus yhtin hallintoneuvoston kokoonpanoksi.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien hallintarekisterityjen
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien nes tysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi kolme osakkeenomistajaa edustaen yhteens 32.312 Aosaketta ja 32.312 nt, ja asiakohtaa vastusti 27 osakkeenomistajaa edustaen
yhteens 178.880 A-osaketta ja 178.880 nt.
Valittiin hallintoneuvostoon uudet jsenet siten, ett yhtin hallintoneuvosto
on valintojen jlkeen kokonaisuudessaan seuraava:
Jsen

Toimii ausi pttyy

Juha-Matti Alaranta
Juho Anttikoski
Mika Asunmaa
Lassi-Antti Haarala
Juhani Herrala
Henrik Holm
Veli Hyttinen
Pasi ingalsuo
Juha Kiviniemi

2012
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2011
2011
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Veli Koivisto
Teuvo Mutanen
Mika Niku
Seppo Paavola
Heikki Panula
Pekka Parikka
Ari Pirkola
Juho Tervonen
Torni Toivanen
Timo Tuhkasaari
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2011
2011
2012
2012
2013
2011
2013
2012
2012
2011

15. Tilintarkastajien lukumrst pttminen
Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumrst.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien hallintarekisteniiityjen
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamien nestysohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin valita yksi varsinainen tthntarkastaja.

16. Tilintarkastajien valinta
Todettiin hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien hallintarekisterityjen
osakkeenornistajien ennakkoon toimittanrien nestys ohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita KI-IT-yhteis Pricewaterhous eCoopers Oy tilintarkas taj aksi seuraavan varsinaisen yhtikokouksen loppuun asti. Todettiin, ett tilintarkastusyhteis on ilmoittanut pvastuulliseksi
tulintarkastajaksi Juha Wahlroosin.

17. Hallituksen ehdotus yhtijrjestyksen muutokseksi
Todettiin hallituksen ehdotus yhtijrjestyksen muutokseksi.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen
3 olevien haifintarekisterityjen
osakkeenornistajien ennakkoon toirnntamien nestys ohjeiden mukaisesti nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtijrjestyksen 13 ja
15 5 kuulumaan seuraavasti:

13

5 Yhtikokousten pitopaikka, kokouskutsuja ennak/eoilmoittauturninen
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Yhtin yhtikokoukset pidetnjoko Kuopiossa tai Helsingiss.
Kutsu yhtikokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtin internetsizmillaji prssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistn kolme (3) viikkoa ennenyhtikokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistn yhdeksn (9) piv ennen yhti/noinouksen tsmajy.iv3 Lisksi hallitus voi ptt julkaista kutsun tai tiedoki’iannori
kutsun toimittamisesta yhdess tai useammassa hallituksen mrmss valtakunnallises
sa sanomalehdess tai muulla pttmlln tavalla.
Osak/eeenomistajan on saadakseen osallistua yhtikokoukseen ilmoittauduttava yhtille
viimeistn kokouskutsussa mainittuna pivn, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
(10) piv ennenyhtikokousta.
15 )Y Arvo-osuusjieste/tn
Yhtin osakkeet kuuluvat arvo -osuusjyestelmn.

18. Hallituksen valtuuttaminen pttmn omien osakkeiden hankkimisesta
Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi pttmn omien
osakkeiden hankkimisesta.
Todettiin, ett tss asiakohdassa liitteen 3 olevien haifintarekisterityjen
osakkccnomis tajicn ennakkoon toimittamien nestys ohjeiden mukaisesti nestiimiist pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja
1.260 nt.
Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus pttmn
enintn 2.800.000 yhtin oman A-osakkeen hankkimisesta yhdess tai useammassa erss yhtin vapaaseen omaan pomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtilain mrykset yhtin hallussa olevien omien
osakkeiden cnimmismrst. Yhtin omia A-osakkeita voidaan hankkia kytettvksi vastikkeena mandollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtin liiketoimintaan kuuluvissa jrjestelyiss, investointien rahoittamiseksi, osana yhtin
kannustinjarjesteinr, yhtin piiomarakenteen kehittmiseksi sek muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtill pidettvksi tai mittitvksi.
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n jrjestmss julkisessa kaupankynniss hankmtahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sntjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin pttmn omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta
muilta osin.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtikokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen ptt omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtikokouksen pttyn-iiseen saakka, kuitenkin enintn
30.6.2011 saakka.

-
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19. Hallituksen valtuuttaminen pttmn osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
Todettiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttarniseksi pttmn osakeannista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.
Todettiin, ett tss asiakohdassa halhntarekisterityj en osakkeenomistajien
ennakkoon toiniittamien nestysohjciden mukaan nestmst pidttytyi yksi osakkeenomistaja edustaen 1.260 A-osaketta ja 1.260 nt, ja asiakohtaa vastusti 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteens 234.923 A-osaketta ja 234.923
nt
Ptettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus pttmn yhdess tai useammassa erss enintn 12.800.000 uuden
tai yhtin hallussa
mandollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optiooikeuksia tai multa osakeyhtilain 10 luvun 1 :ss tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisi oikeuksia. Vainiutusta voidaan kytt mandollisten yrityskauppojen tai muiden yhtin liiketoimintaan kuuluvien jrjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtin kannustinjrjestelnin toteuttamiseen tai muihin hallituksen pttiniin tarkoituksiin.
Valtuutus sislt hallituksen oikeuden ptt kaikista osakeannin sek osakeyhtilain 10 luvun 1 :ss tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sislt siten oikeuden antaa osakkeita mys muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa sdetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sek oikeuden ptt
maksuttomasta osakeanmsta yhtille itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtilain mrykset yhtin hallussa olevien omien osakkeiden enimmismrst.
Vakuutus kumoaa varsinaisen yhtikokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtikokouksen ptty
miseen saakka, kuitenkin enintn 30.6.2011 saakka.

20. Kokouksen pttminen
Merkittiin, ett kaikki kokouksessa tehdyt ptkset tehtiin ilman nestyksi
kuitenkin siten, ett liitteess 3 mainitut tahot olivat vastustaneet tiettyj asiakohtia vaatimatta nestyst tai ilmoittaneet pidiittytyviins osallistumisesta
ptksentekoon hittccn 3 mukaisesti.
Todettiin, ett yhtikokouksesta laadittava pytkirja on osakeyhtilain mukaisesti osakkeenomistajien nhtvn viimeistn kanden viikon kuluttua yhtikokouksesta yhtin pkonttorissa Nurmossa, osoitteessa Lapuantie 594 tai yhtin internet-sivuilla.
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Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet ksitellyksi, puheenjohtaja
julisti kokouksen pttyneeksi.

Vakuudeksi
7y /
Sirpa Huopa1ain
sihteeri

Tarkastettu

a2 9

Juhani Mkinen
puheenjohtaja

/Jorma Kukkeenmuiki
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