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YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 
 
 
Aika  8.10.2012 klo 9.00 
 
Paikka  Yhtiön pääkonttori, Mannerheimintie 118, Helsinki  
 
Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteestä 1 ilmenevät 

osakkeenomistajat. 
 

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, yhtiön 
toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja 
teknistä henkilökuntaa. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Yhtiön toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen avasi kokouksen klo 9.00 ja 
toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Klaus Ilmonen. 
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Mirja Kopsan. 
 
Puheenjohtaja selosti kokouksen asioiden käsittelyä koskevat 
menettelytavat.  
 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ari Kulju ja 
Pentti Polón. 
 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, että virallinen kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-
sivuilla ja pörssitiedotteella 14.9.2012. Kokouskutsu otettiin 
pöytäkirjan liitteeksi 2. 
 
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja 
osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli 
päätösvaltainen.  
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5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

Todettiin, että laaditun ääniluettelon mukaan kokouksen alkaessa 
läsnä oli 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai 
lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. 
Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 9 147 155 
osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 94,3 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänistä. 
 
Vahvistettiin ääniluettelo (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo 
vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen 
äänestyksen alkaessa. 
 
 

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3) oli ollut 
osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla ja oli 
myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Lisäksi asiakirja oli myös lähetetty 
osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet 
 
Toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen esitteli hallituksen ehdotuksen 
pääkohdat sekä hankkeen yhtiön osakkeiden delistaamiseksi.  
 
Käytiin keskustelua asiasta. Toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen 
vastasi esitettyihin kysymyksiin. 
 
Osakeyhtiölain mukaan päätös on pätevä, mikäli sitä ovat 
kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 
osakkeista. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 
hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla 
omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin 
mukaisesti. Valtuutus koskee enintään 601.818 oman osakkeen 
hankkimista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on 
voimassa 31.12.2013 asti. 
 
Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja 
hankkimisen muista ehdoista. Osakkeen tarjoushinnaksi tulisi 
kuitenkin muodostua vähintään 2,50 euroa ja enintään 3,50.  
 
Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankinta voitaisiin 
toteuttaa yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai julkisessa 
kaupankäynnissä sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat 
yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksen mukaan 
hallituksella on oikeus hankkia omia osakkeita muussa kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Syynä 
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poikkeamiselle on yhtiön aikomus päättää yhtiön osakkeiden julkinen 
kaupankäynti sen aiheuttamien kustannusten vuoksi. Delistaamiseen 
liittyen yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden luopua 
osakkeistaan.  

 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 7.3.2012 hallitukselle annetun 
valtuutuksen päättää osakeanneista sekä hallitukselle annetun 
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja 
luovuttamisesta. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet 
kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin 
mainita. Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on 
osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 
viimeistään 22.10.2012 alkaen. 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 9:22. 

 
Vakuudeksi 

 
 
 
      
Klaus Ilmonen  Mirja Kopsa 
puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
 

Tarkastettu 
 
 
      
Pentti Polón  Ari Kulju 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
LIITTEET 

liite 1  Osallistuja- ja ääniluettelo 
liite 2  Kokouskutsu  
liite 3  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään 

omien osakkeiden hankkimisesta 


