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Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
i lmenevät osakkeenom istajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen kaikki jäsenet lukuun ottamatta Per Båtelsonia,
hallituksen uusiksijäseniksi ehdotetut Mariette Kristenson ja Lena Ridström, yhtiön
toimitusjohtaja, yhtiön nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastaja,
yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki avasi kokouksen ja esitti katsauksen
hallituksen toiminnasta tilikaudella 2015.

2
KOKOU KSE N JÄRJ ESTÄWVUT¡¡ CN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika llveskero, joka kutsui
si hteeri ksi yhtiön lakiasia i njohtaja Petter Sa ndström i n.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat
menettelytavat. Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään kokouksessa osanottajille
jaetun esityslistan mukaan kuitenkin siten, että yhtiöjärjestyksen muuttamista
koskeva asialistan 18. kohta käsitellään ennen yhtiön nimeämisvaliokunnan
ehdotuksia, jotka alkavat asialistan kohdasta 10, sillä yhtiön nimeämisvaliokunnan
suositusten hyvä ksym i nen sel la isenaa n edel lyttää yhtiöjä rjestyksen mu uttam ista.
Merkittiin, että pöytäkirja noudattaa osanottajille jaetun esityslistan numerointia.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin
ääni- ja kuvatallenteelle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon yhtiölle
toimittamia äänestysohjeita. Puheenjohtaja totesi, että kyseisiä osakkeenomistajia
kokouksessa edustavat Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin
sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB (Publ.):n
Helsingin sivukonttori. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen
pu heenjohtaja I le. Ää nestysohjeiden m u kaa n osakkeenom istajat eivät vaad i

äänestystä niissä kokouksen asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa
päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan
pöytäkirjaan (Liitteet 1, 2 ia 3). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet
merkittäisiin ilman eri mainintaa pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin
ää nestysohjeissa ol i esitetty vastustavia ää niä a nta m atta vastaehdotusta
asiakohdassa, jossa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei
oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä
kyseisiin pöytäkirjakohtiin. Kokouksen äänestäessä äänestysohjeita ei oteta
huomioon, vaan osakkeenomistajien edustajien on toteutettava äänestysohjeet
osallistumalla äänestykseen.
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3
PöYTÄKI RJANTARKASTAJAN JA I{ÄNTE N LAs Ku N VALVoJI E N VALITSE M I N E N

Pöytä ki rja nta rkastaja ksi val itti i n Ri i na Alavi ita la.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kirsi Virkkija luhani Salo.

4
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMIN EN

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 12 $:n mukaisestijulkaistu
79.2.2016 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu t7.2.20t6
pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja nimeämisvaliokunnan
suositukset olijulkistettu L.2.20L6 ja 17.2.2O16 pörssitiedotteilla, sekä yhtiön
internetsivu illa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja laillinen
käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4)

5
LÄsNÄOLEvI E N TOTEAMIN E N JA ÄÄNI LU ETTELON vAHvISTAMIN EN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden
mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli yhtiökokouksen alkaessa 430 osakkeenomistajaa
joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen
edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä
74.476.026 osaketta, joista 24.666.137 A-osaketta ja 49.809.889 B-osaketta, ja
543.132.629 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna 44,5 o/o yhtiön A-osakkeista ja
39,5 o/o yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 $:n 3 momentin mukaan
osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin
1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämä ää nimäärä kokouksen alkuhetken ääniluettelon
perusteella oli 27.756.631 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osall istu m istilanne ja ääniluettelo otettiin
pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan
osallistum istilannetta mahdollisen äänestyksen al kaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6
vuoDEN 20 15 TrLr N pÄÄrö rSeN, KONSERNTTTLTN pÄÄrörSen,
TOIMINTAKE RTOM U KSEN JA TI LINTARKASTUSKERTOM U KSEN ESITTÄMIN E N

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakeftomus
ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön
internetsivuilla 19.2.2016 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilinpäätöstä sekä
yhtiön toimintaa tilikauden 2015 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan
liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja
rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen
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toimintakeftomus. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen
laskentasäännöstön mukaan ja konsernitilinpäåitös kansainvälisen laskentasäännöstön
(IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 7).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7
TILI N PÄÄTöTsT¡¡ JA KoNSERNITILIN PÄÄTöTsen VAHVISTAMIN EN

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt
lausuntonaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta
7.1. - 3r.t2.2015.

I
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄU¡]{E[\I

Todettiin, että emoyhtiön taseen 3L.L2.2075 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset
varat ovat 368.847.032,43 euroa, josta tilikauden voitto on 40.198.726,22 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,13 euroa osaketta
kohden. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2016 on
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 5.4.20t6.

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.I2.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan 0,13 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2016.

9
VASTUUVAPAUDESTA PTIÄTT¡IM¡NEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1-7. - 3I.t2.2015 koskevan
seuraavia henkilöitä:

- Anssi Vanjoki, hallituksen puheenjohtaja
- Jukka Alho, hallituksen jäsen,
- Per Båtelson, hallituksen jäsen,
- Anja Korhonen, hallituksen jäsen,
- Kuisma Niemelä, hallituksen jäsen,
- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen jäsen,
- Matti Rihko, hallituksen jäsen,
- Staffan Simberg, hallituksen jäsen ja
- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja sekä
vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
- Harry Brade, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä
seu raavasti :

- 5 $:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja.
- 12 $:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla se

yhtiön internetsivuil la.

Yhtiöjärjestyksen 5 $ kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:
"Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (B) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsi naisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen
puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen
varapuheenjohtajan. "

Yhtiöjärjestyksen 12 $ kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:
"Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
ka ksi kym mentäyksi pä ivää ennen yhtiökokousta j u I ka istava yhtiön i nternetsivu i I la
tai yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin julkaistava
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen tåsmäytyspäivää."

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia
vastustavia ääniä oli 112.551 B-osaketta ja ääntä.

10
HALLITUKSEN JI{SENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄUTruEru

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunta oli ilmoittanut suosituksenaan, että
hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksettaisiin seuraavasti:

' hallituksen puheenjohtaja 48.400 euroa vuodessa,. hallituksen varapuheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa,. tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.250 euroa vuodessa ja. hallituksen muut jäsenet 24.200 euroa.

Vuosipalkkiot suor¡tettaisiin 60 prosenttisesti rahana 40 prosenttisesti yhtiön B-
osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankittavat B-osakkeet hankitaan pörssistä
kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016
on julkistettu.

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle
1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä hallituksen tai yhtiön valiokunnan
kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa.
Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen palkkiota koskeva asia tulee esille yhtiökokouksessa
osakkeenom istajan ehdotuksena.

Osakkeenomistaja Jukka Ylppö ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalla
toimikaudella maksetaan yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan
yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti.
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Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 $:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi
jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on
kahdeksan.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin
kahdeksan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lu ku määräksi kahdeksan.

Todettiin, että yhtiön nimeämisvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin uudelleen Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm, Matti
Rihko, Staffan Simberg ja Anssi Vanjokija että hallitukseen valittaisiin uusina
jäseninä Mariette Kristenson ja Lena Ridström. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Anssi
Vanjoen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin yhtiökokouksen keskustelun yhteydessä käyneen ilmi, että osanottajille
jaetussa aineistossa oli huomioitu ainoastaan hallituksen jäseniksi ehdotettujen
henkilöiden suoraan omistamat Oriola-KD osakkeet. Joidenkin hallituksen jäsenten
osalta puuttui näin ollen heidän määräysvaltayhtiön kautta omistamat Oriola-KD
osakkeet. Määräysvaltayhtiön kautta omistetut osakkeet käyvät ilmi hallituksen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sivu lta 75.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia
vastustavia ääniä oli 201.545 B-osaketta ja ääntä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Ylva Erikssonin.
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HALLITU KSE N VALTUUTTAMI N Eru PÄÄTTÄUÄÄN MNTSU LLISESTA OSAKEAN NISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus
sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5.650.000 A- osaketta ja 12.500.000
B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistaji lle kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä.

Valtuutuksen sisältää hal litukselle oi keuden määrätä osakeannin ehdoista
osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka
osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin
niitä ei ollut käytetty, lukuun ottamatta 20.3.20L3 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000
B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien
järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä
Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia
vastustavia ääniä oli 232.t80 B-osaketta ja äÊintä.

16
HALLITU KS E N VALTU UTTAM I N E ITI PÄÄTTÄUÄÄN E-OSNKKEI DE N MAKSU LLISESTA
OSAKEANNISTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä
vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää
vasti kkeen ma ksa m iseksi yrityska u ppojen ta i m u iden I i i ketoi m i ntajä rjestelyjen ja
investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös
myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä
ma rkki na I la jä rjestä måissä ka u pa n käyn n issä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain
mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka
osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista ( 18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin, luku un ottamatta
a i ka isem m i n yhtiökokou ksessa ha I I itu ksel le an nettuja va ltu utu ksia sekä 20.3.20 13
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pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla
hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen
maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin
johdon osakepohjaisen kannusti njärjestelmän sekä Oriola-KD-konserni n

avainhenki löiden osakesäästöohjel man toteuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia
vastustavia ääniä oli 749.393 B-osaketta ja ääntä.

t7
HALLITU KSE N VALTUUTTAMIN EN PÄÄTTÄMIIÄ¡¡ VNTTöN OMI EN B.OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin :

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18.000.000 yhtiön
oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä hetkellä noin 9,92
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen påätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai markkinoilla
muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kan nustinjärjestelmiä taikka muutoin
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista ( 18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2015
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.
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KOKOUKSEN PÄIITTÄMIN EN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon
kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön
internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:20

Puheenjohtaja:
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