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NETUM GROUP OYJ    PÖYTÄKIRJA 1/2022 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 

 

AIKA:  29.3.2022 klo 10.00 alkaen 
 

PAIKKA: Netum Group Oyj:n pääkonttori, Yliopistonkatu 58 B, Tampere / Etäyhteys 

 
LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksesta vahvistetusta ääniluette-

losta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat 

 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs avasi kokouksen ja toivotti osakkeen-

omistajat lämpimästi tervetulleiksi.  
 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukai-

sesti asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja 
Jukka Tanhuanpään. 

 

Merkittiin, että kokouskutsun mukaisesti yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuk-
sellisesta kokousmenettelystä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja 

eräistä muista yhteisölaeista annetun lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt 

väliaikaislain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen rajoitta-
miseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden 

yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja 

turvallisuus. 
 

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat ovat 

kirjautuneena kokousjärjestelmään ja osallistuvat kokoukseen etänä tietoliiken-
neyhteyden avulla. Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet 

äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kulu-

essa. Ennakkoäänet on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon 
mahdollisessa äänestyksessä. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat 

halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äänet tule-

vat ennakkoäänten tilalle.  
 

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa tarkoitettuja vastaehdotuksia ei 

ole yhtiölle toimitettu, ja että vastaehdotusten tekeminen kokouksen aikana ei 
ole mahdollista. Myöskään kokouskutsussa tarkoitettuja kysymyksiä kokouk-

sessa käsiteltävistä asioista ei ole yhtiölle toimitettu. Osakkeenomistajilla on 

mahdollisuus esittää kokouksen aikana kysymyksiä kokousjärjestelmän chat-
toiminnon kautta. Puheenjohtaja lukee mahdolliset näin esitettävät kysymykset 
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ääneen ja kysymyksiin vastataan joko puheenjohtajan tai yhtiön edustajien toi-

mesta. 

 
Puheenjohtaja selosti osallistujille mahdolliseen äänestykseen liittyvän ohjeis-

tuksen ja menettelytavat. Kokousjärjestelmän äänestystoiminto todettiin ko-

kouksessa järjestetyn testiäänestyksen perusteella toimivaksi. 
 

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään 8.3.2022 

pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla julkaistun yhtiökokouskutsun esitys-
listan mukaisesti, ja että kokouksen esityslista on saatavilla myös kokousjärjes-

telmästä. 

 

 

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

 
Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiö-

kokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Pekka Levänen. 

 

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 
Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiöko-

koukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuu-

kautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähin-
tään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  

 

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin pörssitiedotteella ja yhtiön in-
ternet-sivuilla 8.3.2022, ja että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yh-

tiökokouksen esityslistalla oleviin asioihin liittyen sisältyvät yhtiökokouskut-

suun. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osake-
yhtiölain edellyttämin tavoin osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-si-

vuilla 8.3.2022 alkaen. 

 
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. 
 

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokouk-

seen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokouskutsussa mainituin tavoin. Il-
moittautumisen on tullut olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 

24.3.2022 klo 10.00. Läsnäolijat on todettu järjestelmään kirjautumisen yhtey-

dessä ja heidät on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään ääniluetteloon. 
Lisäksi osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtai-

sesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 24.3.2022 klo 10.00 päättyneen en-

nakkoäänestysajan kuluessa. 
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Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneista osakkeenomistajista osa on äänes-

tänyt ennakolta joko kaikissa tai osassa äänestettävistä asiakohdista. Ennakkoon 

annettujen äänien määrä vaihtelee asiakohdittain ollen vähimmillään 485.888 
ääntä ja enimmillään 6.686.437 ääntä vastaten vähimmillään 4,2 % yhtiön kaik-

kien osakkeiden äänimäärästä ja enimmillään 58,0 % yhtiön kaikkien osakkeiden 

äänimäärästä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 7.539.044 osa-
ketta ja ääntä eli noin 65,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 

 

Annettujen ennakkoäänien luettelo ja kokouksen ääniluettelo vahvistettiin ja 
otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. 

 

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo on kokouspaikalla ja tarvittaessa saatavilla. 

 

Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs ja toimitusjohtaja 

Matti Mujunen ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitukseen ehdolla oleva 
Marja-Liisa Niinikoski ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Siuko 

osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvir-

kailijoita. 
 

 

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 

esittäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilikautta 1.1. - 31.12.2021 koskeva tilinpäätös, 
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osa-

keyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-

sivuilla 8.3.2022 alkaen. 
 

Toimitusjohtaja Matti Mujunen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätök-

sen per 31.12.2021 keskeiset osat (liite 3). 
 

Puheenjohtaja esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta. 

 
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja 

otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. 

 
 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 

vahvistaisi tilinpäätöksen. 

 
Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.686.437 osa-

ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 
 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja vahvistettiin tilinpäätös ja konserniti-

linpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2021. 
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Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 
 

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 päät-

tyneeltä tilikaudelta olivat 18.058.916,13 euroa. 
 

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2021 vahvistetun 

tilinpäätöksen perusteella maksetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osin-

koa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.265.440 euroa, ja että loppuosa voittova-

roista jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin. Osinko maksetaan osakkeen-

omistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkitty Euro-
clear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2022. 

 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.671.196 osa-
ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 

 
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä 

ja osingonmaksusta. 

 
Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 
 

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen edelliseltä tilikaudelta 

koskee kaikkia henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. - 31.12.2021 aikana ovat toimineet 
yhtiön hallituksessa jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana eli seuraavia 

henkilöitä: 

 
- Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan 

- Lars Laaksonen, hallituksen jäsen koko tilikauden ajan 

- Pekka Levänen, Jari Lilja ja Risto Toivola, kukin heistä hallituksen jäsen 
18.2.2021 saakka 

- Repe Harmanen, Sari Helander ja Jarmo Puputti, kukin heistä hallituksen jä-

sen 18.2.2021 alkaen, ja 
- Matti Mujunen, toimitusjohtaja koko tilikauden ajan. 

 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 485.888 osa-
ketta ja ääntä. Kaikki annetut ennakkoäänet oli annettu vastuuvapauden myön-

tämisen puolesta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyivät osakkeenomistajat, jotka 

edustavat 6.200.549 osaketta ja ääntä. 
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Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tili-

kaudelta 2021. 

 
Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 
 

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen 

puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudelta ja muille jäse-

nille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa, ja että hallituksen jäsenille maksetaan 

kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan 

puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäse-
nille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista 

aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. 

 
Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 5.182.417 osa-

ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyivät osakkeenomistajat, jotka 
edustavat 1.504.020 osaketta ja ääntä. 

 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen palkkioiksi ja matkakustan-
nusten maksamiseksi. 

 

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-
nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 

 
 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

 
Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiön halli-

tukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, ja että 

hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumää-
räksi viittä (5) jäsentä. 

 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.686.437 osa-
ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 

 
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja 

että hallituksen jäsenten lukumääräksi on näin ollen vahvistettu (5) jäsentä. 

 
Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 
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12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % 
yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdot-

taneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan var-

sinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudel-
leen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo 

Puputti sekä uutena jäsenenä Marja-Liisa Niinikoski. Hallituksen nykyisistä jä-

senistä Sari Helander on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenva-
lintaa varten. 

 

Lisäksi todettiin, että kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskente-

lyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiökokouskutsussa mainituilla yh-

tiön internet-sivuilla. 

 
Todettiin, että hallituksen jäsenten valitsemista koskevaan ennakkoäänestykseen 

osallistui 6.686.437 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu edellä tar-

koitettujen osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista 
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tekemän ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 

 
Valittiin hallituksen jäseniksi Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen, 

Jarmo Puputti ja Marja-Liisa Niinikoski. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 

valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 
ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 

 

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio mak-
settaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.686.437 osa-
ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 

 
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkion maksamisesta 

yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 
Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 
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14. Tilintarkastajan valitseminen 

 

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on yksi 
varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintar-

kastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
 

Lisäksi puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että toi-

mikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Tilin-

tarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta 

päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajat ovat 

antaneet suostumuksensa valintaan. 

 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.686.437 osa-
ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-

symisen puolesta. 

 
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilin-

tarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija 

Siuko. 
 

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 
ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 

 

 
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mui-

den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen 

 
Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuut-

taisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tar-

koitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-
keuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai 

maksutta.  

 
Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, 

mikä määrä vastaa noin 17,3 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän 

tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakean-
nin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.   
 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimin-

taan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän to-
teuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka. Valtuutus ku-

moaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen. 
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Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.686.437 osa-

ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-
symisen puolesta. 

 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättä-
mään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien antamisesta. 

 
Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-

nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 

 

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuut-

taisi hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yh-
dessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen 

nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,3 % yhtiön kai-

kista ulkona olevista osakkeista yhtiökokouskutsupäivän tilanteen mukaan. 
 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa 

suhteessa (suunnattu hankinta) Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla 

muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovu-

tettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestel-
mien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muu-

toin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus 

voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 
 

Valtuutus on voimassa 31.3.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät 

omien osakkeiden hankintavaltuutukset. 
 

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.671.196 osa-

ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-
symisen puolesta. 

 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättä-
mään omien osakkeiden hankkimisesta. 

 

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-
nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen 

ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen. 

 
 

17. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.  
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Pöytäkirja tästä yhtiökokouksesta on viimeistään kahden viikon kuluttua tästä 

päivästä lukien eli 12.4.2022 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-si-

vuilla. 
 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54. 
 

 

 
 

Vakuudeksi 

 

 

 

 
_________________________ _________________________ 

Janne Haapakari  Jukka Tanhuanpää 

puheenjohtaja  sihteeri 
 

 

 
 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 

 
 

 

 
_________________________ 

Pekka Levänen 

pöytäkirjantarkastaja 
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