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Aika ja paikka 31.3.2009, klo 14.00 Porssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 

Lasna Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenornistajat liitteena 1 olevan aani- 
luettelon mukaisesti. 

I 
Kokouksen avaaminen 

Hallituksen jasen Kari Stadigh avasi kokouksen. 

2 
Kokouksen jarjestaytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nicolas Berner. Puheenjohtaja kutsui 
kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden. 

3 
Poyta kirjantarkastajien ja aantenlaskun valvojien valinta 

Poytakirjan tarkastajiksi ja aantenlaskijoiksi valittiin Vesa Kauppinen ja Kari 
Hintsa. 

4 
Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta liitteena 2 oleva kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2009 ilmesty- 
neissa Helsingin Sanornissa ja Hufvudstadsbladetissa. Lisaksi kokouskutsu 
oli julkistettu porssitiedotteella 10.3.2009. 

Todettiin, etta kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja paatosvaltainen 

5 
Lasnaolevien toteaminen ja aaniluettelon vahvistaminen 

Puheenjohtaja vahvisti aaniluettelon liitteen 1 mukaisena. 

6 
Vuoden 2008 tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittaminen 

Toirnitusjohtaja Aki Ojanen esitteli yhtion tilinpaatoksen 31.12.2008 paatty- 
neelta tilikaudelta sisaltaen emoyhtion tuloslaskelrnan, taseen, toimintaker- 
tomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen seka konsernin tuloslaskelrnan, 
taseen, rahavirtalaskelman ja laskelman ornan paaoman muutoksista liitetie- 
toineen. Todettiin, etta alkuperainen tilinpaatos oli kokouksen puheenjohtajal- 
la ja etta tilinpaatos oli ollut nahtavissa 10.3.2009 alkaen yhtion paakonttoris- 
sa. Tilinpaatos otettiin poytakirjan liitteeksi 3. 

Tilintarkastaja Jan Holmberg esitteli tilintarkastuskertomuksen 31.12.2008 
paattyneelta tilikaudelta. Merkittiin, etta alkuperainen kertomus oli kokouk- 
sen puheenjohtajalla. Kopio tiIintarkastuskertomuksesta sisaltyy poytakirjan 
liitteeksi 3 otettuun tilinpaatokseen. 
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7 
Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen 

Paatettiin vahvistaa emoyhtion tilinpaatos ja konsernitilinpaatos 31.12.2008 
paattyneelta tilikaudelta. 

8 
Taseen osoittaman voiton kayttaminen ja osingonmaksusta paattaminen 

Hallitus on ehdottanut, etta osinkoa jaetaan 0,42 euroa 1 osake. 

Paatettiin, etta osinkoa jaetaan 25.786.063 ulkona olevalle osakkeelle 0,42 
euroa 1 osake eli yhteensa 10.830.146,46 euroa. Kayttamattomiksi 
voittovaroiksi jatetaan 5.343.172,82 euroa. 

Todettiin, etta yhtion hallussa on 620.000 osaketta, joille ei makseta 
osinkoa. 

Osingonjakoon liittyen paatettiin, etta tasmaytyspaiva on 3.4.2009 ja 
osingon maksupaiva 14.4.2009. 

9 
Hallituksen jasenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta paattaminen 

Paatettiin myontaa vastuuvapaus yhtion hallituksen jasenille seka 
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1 . I .  - 31 . I  2.2008. 

Merkittiin, etta osakkeenomistaja Seiu Health Care Employees Pension 
Fund vastusti paatosta mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eika 
vaatinut aanestysta. 

10 
Hallituksen jasenten palkkioista paattaminen 

Paatettiin, etta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 
15.500 euroa sisaltaen luontaisedut. Silta osin kun puheenjohtajalle 
kuluvalla toimikaudella maksetaan aikaisemman toimitusjohtajasopimuksen 
perusteella palkkaa tai palkkiota ei puheenjohtajan tehtavasta makseta 
korvausta. Lisaksi paatettiin, etta varapuheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 3.000 euroa ja hallituksen muille jasenille 2.000 euroa 
kuu kaudessa. 

11 
Hallituksen jasenten lukumaarasta paattaminen 

Paatettiin vahvistaa hallituksen jasenten lukumaaraksi seuraavalle 
toimikaudelle kuusi (6). 

12 
Hallituksen jasenten valinta 

Paatettiin valita hallituksen jaseniksi seuraavalle toirnikaudelle Matti Arteva, 
Esa Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel 
ja Risto Salo. Edella mainittujen henkiloiden paivatyt ja allekirjoitetut 
suostumukset valintaan on otettu poytakirjaan liitteeksi 4. 
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13 
Tilintarkastajan palkkiosta paattiiminen 

Paatettiin, etta tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mu- 
kaan. 

Merkittiin, etta osakkeenomistaja Seiu Health Care Employees Pension 
Fund vastusti paatosta mutta ei tehnyt asiassa vastaehdotusta eika vaati- 
nut aanestysta. 

14 
Tilintarkastajan valinta 

Paatettiin valita tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1. - 31.12.2009 KHT-yhteiso 
PricewaterhouseCoopers Oy. 

Tilintarkastusyhteison suostumus on poytakirjan liitteena 5. 

15 
Hallituksen valtuuttaminen paattamaan omien osakkeiden hankinnasta 

Paatettiin liitteena 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 
hallitus paattamaan omien osakkeiden hankinnasta yhtion vapaalla omalla 
paaomalla. Valtuutus koskee enintaan 400.000 omaa osaketta. 

16 
Hallituksen valtuuttaminen paattamaan osakeannista 

Paatettiin liitteena 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 
hallitus paattamaan yhdessa tai useammassa erassa osakeannista, joka 
toteutetaan luovuttamalla yhtion hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuk- 
sen perusteella luovutettavien osakkeiden maara on yhteensa enintaan 
1.020.000 osaketta. 

17 
Kokouksen paattarninen 

Merkittiin, etta kaikki paatokset oli yhtiokokouksessa tehty yksimielisesti. 
Merkittiin, etta poytakirja kokouksesta on osakkeenomistajien nahtavana 
huhtikuun 9. paivasta 2009 lukien yhtion paakonttorissa ja yhtion internet- 
sivuilla. 

Puheenjohtaja paatti kokouksen. 

Vakuudeksi: 

Tarkastettu: 

Toni Santalahti 

, I  " 
r\hcolas Berner 

Vesa Kauppinen Kari Hintsa 


