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VERKKOKAI]PPA,COM OYJ:N YARSINAINEN YHTIoKOKOUS

Aika:

7.5.2013 klo 13.10

Paikka: Yhtiiin piiiikonttori, Tyynenmerenkatu

Liisnii: Kokouksessa otvat liisnli

tai

11, Helsinki

edustettuina liitteen?i olevasta ?iziniluettelosta ilmenevat

osakkeenomistajat ja niiiden asiamiehet (Lidrte 2).

Lisnii olivat lisiiksi yhtidn hallituksen jesenet, piiavastuullinen tilintarkastajaja teknistii henkilokuntaa.

l.

Kokouksen avaaminen

Yhtiiin hallituksen puheenjohtaja Christoffer H?iggblom avasi kokouksen ja toivotti osalkeenomistajat
tervehrlleiksi kokoukseen.
2.

Kokouksen j iirj estilytyminen

Yhticikokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja
2iks i yhtidn talou sj oh taj an, Jus si Tall grenin.

piiytiikirj anpitaj

Nina

Hakkarainen,

joka

kutsui

Puheenjohtaja selosti eraftakokouksen kulkuun liittyviZi menettelytapoja jaiiirjestysasioita.

Todettiin,
3.

ettd"

yhticin osakasluettelo seka muut vaadittavat asiakirjat olivat niihtiivill2i kokouksessa.

Piiytiikirj an tarkastajien j a iiiintenlaskun valvojien valitseminen
Pdyteikirjantarkastajiksi ja iiiintenlaskun valvojiksi valittiin Tommy Mattlla

4.

jaAri Sistonen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtidjadestyksen

7 $:n mukaan

kutsu yhticikokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
ja viimeistZiiin yhdeksiin piiiviiii ennen yhticikokouksen tiismiiytyspiiiviiii.
Yhtiokokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtion internetsivuilla. Lisiiksi tieto
aikaisintaan kolme kuukautta

toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessei.

Todettiin, ettd, kutsu yhticikokoukseen (Liite 1) on toimitettu siihktipostitse kaikille osakkaille
I1.4.20I3 ja etta kutsu oli mycis julkaistu yhtion internetsivuilla 16.4.2013, jolloin se on ollut yhden
piiiviin mydhiissii. Todettiin, ettd, mikah kuitenkin kaikki osakkeenomistajat yksimielisinii sitoutuvat
olemaan moittimatta kutsumenettelyii, voidaan yhticikokous todeta lailliseksi yhtitikokoukseksi.
Todettiin, ettd, yhtiti oli saanut kaikilta osakkeenomistajilta kirjallisen vahvistuksen siitii ettii he

hyviiksyviit kutsun laillisesti annetuksi.

Todettiin,

ettd.

yhticikokous

piiiitcisvaltainen.

oli

asianmukaisesti ja piiteviisti kutsuttu koolle

ja

etta se

oli laillinen ja

|
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J.

Liisnii olevien toteaminen j a iiiiniluettelon vahvistaminen
Todettiin, ettd' oikeus osallistua yhtiOkokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtidkokouksen
tiismiiytyspiiiviinii 24.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitAmiian yhtidn osakasluetteloon.
Todettiin , ettd" yhtitikokouksessa oli sen alkaessa liisn?i 13 osaklceenomist ajaa, edustaen yhteensii 8 651
o saketta ja aanta. Vahvistettiin iiZiniluettelo (Llrte 2) .

6.

Vuoden 2012 tilinpiiiitiiksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittflminen
Esitettiin yhticin tilinpiiZitds, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-3l.lZ.20Iz
(Liite 3). Todettiin, ettd, vuosikertomus, joka sisiiltii2i yhticin tilinpiiiitdksen oli ollut nlihtaviilii yhticin
internetsivuilla viihintiiiin viikon ajan ennen kokousta ja etta alkuperiiiset tilinpiiiitcisasiakiilat
1a
tilintarkastuskertomus olivat saatavilla vhticikokouksessa.

7.

Titinpiiiitiiksen vahvistaminen
Yhtid piiZitti vahvistaa yhticin tilinpiiZitciksen sisiiltiien yhticin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta l. 1.31.12.2012.

8.

Taseen osoittaman voiton kiiyttiiminen j a osingonmaksusta piiiittiiminen

Todettiin, ettd yhticin tilikauden tulos osoittaa tappiota 634051,85 euroa ja jakokelpoisia varoja on
yhteens?i 2 657 277,28 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, etta osinkoa jaetaan osakkaille 10,48 euroa./osake, yhteensii
109 935,20 euroa. Tilikauden tappio, 634051,85 euroa,kiqataan edellisten tilikausien voitto-/tappio-

tilille.

Ehdotuksen mukaan osinkoon on oikeus sillZi osakkeenomistajalle, joka osingonjaon tzismiiytyspiiiviinii
13.5.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitiimaiin omistajaluetteloon. Osingonmaksun
alkamispZiivii on 21.5.2013.

Yhticikokous piiiitti hyviiksyii hallituksen ehdotuksen.
9.

Vastuuvapaudesta piiiittiiminen hallituksen jflsenille ja toimitusjohtajalle

Yhticikokous piiiitti mycintdd vastuuvapauden hallituksen jiisenille
piiiittyneelta tilikaudelta.
10.

ja toimitusjohtajalle 3I.12.2012

Hallituksen j flsenten palkkioista piiiittiiminen

Ehdotettiin, ettZi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa ja muille
hallituksen jiisenille, lukuun ottamatta yhticin operatiivista johtoa, 10 000 euroa. Lisiiksi hallituksen

jiisenten kohtuulliset matkakustannukset ehdotettiin korvattaviksi tositteita vastaan.
Yhtictkokous pZi2itti hyviiksyii ehdotuksen.
11.

Hallituksen jdsenten lukumflflriistii piiiittf,minen
Ehdotettiin hallituksen jiisenten lukumiiZiriiksi neljZia,

ja

ettavarajeiseniii ei valita.
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Yhticikokou s p iiZitti hyv2iks yii ehdotuks en.

12.

Hallituksen j flsenten valitseminen
Ehdotettiin, ettd hallituksen jiiseniksi valitaan Christoffer Hiiggblom, Peter Lindell, Henrik Weckstr6m
ja Samuli Sepp2ilzi.
Yhticikokous piiiitti hyviiksyZi ehdotuksen.

13.

Tilintarkastaj an palkkioista piiiittdminen
Todettiin hallituksen ehdottaneen, ettd tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
Yhticikokous piiiitti hyviiksyZi hallituksen ehdotuksen.

14.

Tilintarkastaj an valitseminen
Todettiin hallituksen ehdottaneen, ettd tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisci KpMG Oy
Ab, p iiiivastuulli sena tilintarkastaj ana KHT Mauri Eskelinen.
Yhticikokous piiiitti hyviiksyii hallituksen ehdotuksen.

15.

Maksuton osakeanti
Todettiin hallituksen ehdottaneen, ettd yhtici toteuttaisi maksuttoman osakeannin osakkeenomistajien
etuoikeutta noudattaen siten, ettd. kutakin yhtZi vanhaa osaketta kohti annetaan 500 uutta osaketta.
Uusia osakkeita annettaisiin siten yhteensii 5245 000 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutettaisiin
arvo-osuusjiirjestelmdssd eikii se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitii. Uudet osakkeet tuottaisivat
o sakkeenomistaj an oikeudet, kun ne on rekisterriity kaupparekisteriin.
Selvyyden vuoksi todettiin, ettii uudet osakkeet eiviit oikeuttaisi varsinaisessa vhticikokouksessa
paatettavliiin osinkoon vuod elta 20 12.
Yhtiokokous peiiitti hyviiksyii hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen tekemZiZin lopullisen
piiiitciksen maksuttoman annin toteuttamisesta yllZi olevien ehtojen mukaisesti.

16.

Kokouksen piiflttflminen
Ennen kokouksen piiiittiimistii hallituksen jiisenet Christoffer Hiiggblom
ja

kiittiviit henkilci

stciii ponni stuksi sta edellis

ja

Peter Lindell esittiiytyiviit

ellii tilikaudella.

Puheenjohtaja totesi, ettii kaikki liisnii olevat osakkeenomistajat olivat kannattaneet yhticikokouksessa
tehtyjA piiiitciksiii ja etta yhtitikokouksen pciytiikirja on niihtiivillii yhticin internetsivuilla viimeistiiiin

2I.5.2013 alkaen.
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Puheenjohtaja

kiitti

osakkeenomistajia sekii yhtitin johtoa ja julisti yhticikokouksen piiiittyneeksi klo

13.31.

Yhticikokouksen puheenj ohtaja:

Nina Hakkarainen
Vakuudeksi:

si Tallgren

Pdytiikirj

a tarkastettu j a hyvZiksytty

:
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