
POYTAKIRJA
Nro 112022

Aika:

Paikka:

Läsnä:

KOJAMO OYJ
VARSINAINEN YHfl öKOKOUS

16.3.2022

Kojamo Oyj : n varsinainen yhtiökokous

16.3.2022 klo 10.00

Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Kojamo Oyj:n hallitus on COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi
annetun lain 37512021 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen
vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä
kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
(Liite 1 ) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro, toimitusjohtaja Jani
Nieminen, talousjohtaja Erik Hjelt, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja
Antti lhamuotila, pöytäkirjantarkastla ja ääntenlaskun valvoja Markus Kouhi,
sekä etäyhteyden välityksellä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja
äänestyspalvelun tarjoajan lnnovatics Oy:n edustaja Pekka Kantola.

1S

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro avasi kokouksen
2S

KOKOU KSEN JÄRJ ESTÄYTYM INEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti
asianajaja Antti lhamuotila.

Todettiin, että Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 30.11.2021 ja hallituksen
ehdotukset osana yhtiökokouskutsua 17.2.2022, ja ne ovat olleet saatavilla
kokona is u udessaa n yhtiö n i nte rnets ivu illa 17 .2.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja
muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää
yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 $:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten,
että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua
yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia
ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 22.2.2022 klo 12 mennessä tullut äänestykseen
otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet
esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 $:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa
käsiteltävistä asioista 2.3.2022 asti. Todettiin, että 2.3.2022 mennessä yhtiön
osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet tällaisia kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan
päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain
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mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman
vastaehdotusta. Yhteenveto lnnovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä
annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa
voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota
olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia
edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa
asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä
koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöjä ja listayhtiöiden
neuvottelukunnan suosituksia.

Todettiin, että yhtiön tai lnnovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen
tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai
epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan
oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin
menettelyihin verrattavalla tavalla.

3S

PöYTÄrc NJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTE N LAS KU N VALVOJAN VALITSEM I N E N

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa
esitetyn mukaisesti General Counsel Markus Kouhi.

4S

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella
't7.2.2022.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty
kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjäryestyksen, osakeyhtiölain sekä
Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja
päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5S

IÄsI,IÄ oLEVIEN ToTEAMINEN JA ÄÄruIIurTTELoN VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan
kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a $:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä
642 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 118 713 980 osaketta ja ääntä.
Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).
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VUODEN 2021 TILINPAATOKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN
TILI NTARKASTUSKERTOM UKSEN ESITTÄM I NEN

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5)

7S

TI LIN PÄÄTöTSEru VAHVISTAMI NEN

8S

Yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen piti toimitusjohtajan katsauksen.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön
17 .2.2Q22 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka
ovat saatavi I la yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokouksel le.

Ti I inpäätösasiakirjat otetti in pöytäkirjan I i itteiksi ( Liite 4).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalta on saatu vahvistus, että tilintarkastuskertomus
on esitetty oikeassa muodossaan tilinpäätösasiakirjoissa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 18 531 070 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen
puolesta annettiin 117 118 342 ääntä, vastaten noin 98,81 prosenttia annetuista
äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 1 412 728 ääntä, vastaten
noin 1,19 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen
osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 182 680 kappaletta.

Aänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2021 - 31j22021.

VOITON KAYTTAMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PAITTÄUTAN

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31 .12.2021 oli 308 426
117,35 euroa, josta tilikauden voitto oli 45 050 838,39 euroa.

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021
vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2Q22.

Merkittiin, että lisäksi yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus
valtu utetaan päättämään harki ntansa m ukaan osingonjaosta seuraavasti :

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 1,00 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa 31 .12.2022 asti. Ellei hallitus perustellusta
syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran
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valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja
vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallitu ksen päätöksen perusteel la jaettava osinko maksetaan osakkeenom istajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 18 609 122 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 1 18 609 122 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja
hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista
äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei
äänestetty, oli 104 858 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päättihallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n
voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 5.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella
jaettavan osingon määrä on enintään 1,00 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa
31.12.2022 astl Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen
perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Yhtiö
julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset
täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallitu ksen päätöksen perusteel la jaettava osi nko maksetaan osakkeenom istajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

HALLITUKSEN JASENILLE JA

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 118 431901 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden
myöntämisen puolesta annettiin 116 320 859 ääntä, vastaten noin 98,22 prosenttia
annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 2 111 042
ääntä, vastaten noin 1,78 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 281 849 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1 .1.2021 - 31J22021 aikana hallituksen jäsenenä tai
toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan
äänestykseen tässä asiakohdassa.
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Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden
tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
toimineille henkilöille.

10s

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KASITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön
17.2.2022 pörssitiedotteella julkistama Kojamon hallituksen jäsenten,
toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportti 2021, jossa
kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön
toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021 ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, on esitetty yhtiökokouksel le.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 117 616 921 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,59 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin
hyväksymisen puolesta annettiin 107 212 445 ääntä, vastaten noin 91 ,15 prosenttia
annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 10 404 476
ääntä, vastaten noin 8,85 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 096 829 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten,
toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportin 2021.

11 S

HALLITU KSEN JÄS ENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄM I N E N

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 69 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 41 500 euroa,

hallituksen jäsenelle 35 000 euroa ja

o tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 41 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli
päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että
hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on
600 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut vuosipalkkiota maksettavaksi 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

a
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transaktiokuluista. 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 .3.2022 on julkistettu.

N im itystoi m ikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan li itteeksi ( Li ite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 18 608 892 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan
ehdotuksen puolesta annettiin 117 988 115 ääntä, vastaten noin 99,48 prosenttia
annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 620 777
ääntä, vastaten noin 0,52 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 104 858 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan palkkioita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12S

HALLITU KS E N JÄSENTE N LU KU MÄÄNÄSTÄ PÄÄTTÄM I ru Eru

13S

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7).

N im itystoi miku n nan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 118712 932 osaketta ja ääntä, vastaten noin
48,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan
ehdotuksen puolesta annettiin 118 712 932 ääntä, vastaten 100 prosenttia
annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä,
vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen
osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 818 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 7.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut
yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen
jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Mikko Mursula,
Reima Rytsölä ja Catharina Stackelberg-Hammarön sekä uutena jäsenenä Kari
Kauniskangas.

N i m itystoim ikun nan ehdotus otetti in pöytäkirjan liitteeksi ( Li ite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116 538 407 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan
ehdotuksen puolesta annettiin 78 871 103 ääntä, vastaten noin 67,68 prosenttia
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annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 37 667 304
ääntä, vastaten noin 32,32 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 518 003 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen
jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Mikko Mursula,
Reima Rytsölä ja Catharina Stackelberg-Hammar6n sekä uutena jäsenenä Kari
Kauniskangas.

TI LI NTARKASTAJAN PALKKIOSTA PAATTAM I N EN

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 118712932 osaketta ja ääntä, vastaten noin
48,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 117 662 207 ääntä, vastaten noin 99,11 prosenttia annetuista
äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 050 725 ääntä, vastaten noin
0,89 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden
lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 818 kappaletta.

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

15S

TI LINTARKASTAJAN VALITSEMI NEN

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Esa Kailialan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 118 712 932 osaketta ja ääntä, vastaten noin
48,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 112 267 969 ääntä, vastaten noin 94,57 prosenttia annetuista
äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 444 963 ääntä, vastaten noin
5,43 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden
lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8'18 kappaletta.

x kojomo



POYTAKIRJA
Nro 112022

KOJAMO OYJ
VARSINAI N EN YHTöKOKOUS

16.3.2022

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Esa Kailialan.

16S

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PTATTÄUAEru
HAN KKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAM ISESTA

OMIEN OSAKKEIDEN

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta jaltai pantiksi ottamisesta. Ehdotettu 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).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen '17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää om ien osakkeiden hankki misesta jaltai pantiksi ottam isesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 18 694 793 osaketta ja ääntä, vastaten noin
48,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 118 694 793 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja
noin 99,98 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta
vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa
edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä,
joilla ei äänestetty, oli 18 957 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta jaltai pantiksi ottamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OSAKEANNISTA SEKA
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
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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 30.6.2023 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 116 479 666 osaketta ja ääntä, vastaten noin
47,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 115 056 330 ääntä, vastaten noin 98,78 prosenttia annetuista
äänistä ja noin 98,78 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen
ehdotusta vastaan annettiin 1 423 336 ääntä, vastaten noin 1,22 prosenttia
annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 818 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita
ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 30.3.2022
osakkeenom istaj ien nähtävänä yhtiön internetsivu illa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.
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