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Kojamo Oyj :n varsinainen yhtiökokous
Aika:

14.3.2019 klo 10.00

Paikka:

Mannerheimintie 13e, Finlandiatalon Kongressisiipi, 00100 Helsinki

Läsnä:

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Anne
Leskelä, Minna Metsälä, Mikko Mursula, Reima Rytsölä ja Jan-Erik Saarinen,
uudet hallituksen jäsenehdokkaat Mikael Aro ia Heli Puura, yhtiön
toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön
ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1S
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Hallituksen puheenjohtaja Riku Aalto avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet
tervetulleiksi.

2S
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMI NEN
Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti lhamuotila, joka kutsui
yhtiökokouksen sihteeriksi Corporate Counsel Kristiina Niemen.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat
menettelytavat.
Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat
toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, sekä selosti
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).
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PöYTÄKRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
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4S
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.2.2019 yhtiön internetsivuilla ja

pörssitiedotteella, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut
tapahtua viimeistään 11.3.2019 klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiojärjestyksen mukaisesti ja
osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Ljjle 3).

5S
LÄSNÄ OLEVIEN ToTEAMI NEN JA ÄÄI.I I IueTTELoN VAHVISTAMI

N

EN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä
oli 232 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai
valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa
edustettuina yhteensä 198 812 667 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan

osallistumistilannetta

mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6S

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖXSEru,
TI LI

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA

NTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön
toimintaa vuonna 2018.

Esitettiin tilikauden
toimintakertomus.

1.1.2018-31J22018 tilinpäätös

sekä

hatlituksen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla
osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat otettiin
pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala piti katsauksen yhtiön
tilintarkastuskertomuksesta. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi
(Liite 5).

7S
TlLINPÄÄTöXSEru VAHVISTAMINEN
Yhtiökokous vahvisti tilin päätöksen tilikaudelta

1
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B

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä
asiakohdassa 170 500.
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8S

TASEEN OSOTTTAMAN VOTTON XÄvrrÄUlrueru

JA

OSINGONMAKSUSTA

PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018
vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,

jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2019.
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Ljile 6)

Yhtiökokous päätti, että Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan
osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

es
VASTUUVAPAUDESTA

PÄÄTTÄTUIruEN

HALLITUKSEN JÄSENILLE JA

TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018-31 122018
toimineille hallituksen jäsenille ja toi mitusjohtajalle.
Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olitässä
asiakohdassa 112 855 ja tyhjiä ääniä 170 500.

10s
HALLI TUKSEN JÄS ENTEN PALKKI

O

ISTA PÄÄTTÄIVI

I

U

Eru

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jouko Pölönen esitteli
nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, lukumääräksi sekä
hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella, ja että
yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020
varsinaiseen yhtiökokoukseen pääftyvältä toi mikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa,
hallituksen jäsenelle 30 000 euroa ja

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa.
Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli
päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös
valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.
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Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että uutena
palkkiokäytäntönä vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo oyj:n osakkeina ja loppuosa
maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin
liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin
ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys
hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta
1.1 .-31 .3.2019 on julkistettu.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä
asiakohdassa 11 102.
11S
HALLITU KSEN JÄS ENTEN LU KU MÄÄNÄSTÄ PÄÄrrÄrU

I

ru

Eru

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintäån viisi (5)

jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin,

että

osakkeenomistajien nimitystoimikunta

oli

ehdottanut

yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän (7) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Ljjte_Q)

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7).

12S
HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen
mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu
suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistaj ien n imitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Aro uutena jäsenenä ja hallituksen
jäseniksi Heli Puura uutena jäsenenä sekä nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti
Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä
asiakohdassa 4 877 000.
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13S
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMIruEru
Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan
liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä olitässä
asiakohdassa 288 087 ja tyhjiä ääniä 11 102.

14S
TILI NTARKASTAJAN VALITSEMI NEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen
mukaisesti (Liite 6).
Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksitoimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.
15S

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN

PÄÄTTÄUÄÄT.I
HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

OMIEN

OSAKKEIDEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta jaltai pantiksi ottamisesta
pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Lj]!e 6)
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
jaltai pantiksi ottamisesta. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan jaltai otetaan pantiksi. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
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Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
16S

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄTUÄÄI.I OSAKEANNISTA SEKÄ
OSAKKEISI I N

OI

KEUTTAVI EN ERITYISTEN OI KEUKSI EN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn
ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seu raavasti

:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antamat
valtuutukset päättää maksuttomasta osakeannista ja suunnatusta osakeannista.
17S
KOKOUKSEN PÄÄTTÄUIIruEru
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä
olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksija että pöytäkirja
on nähtävillä yhtiön internetsivu illa viimeistä än 28.3.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 1 1.20
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