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Konkurssit lisääntyivät eniten Lapissa
Vireile pannut konkurssit Pohlols-Suomassa
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L. ~oc9lJ 2008 j

bl.tietylJävìiveeUä" .tikosyliko- ,

ten.rikokset. .t\levat 'ilmiva",

sänholliiienselvittdyineeii. jo-

FAKTA

K()Ilkùrsslrikosten ennakoidaan lisään iyvän, tapaukset ilmi viiveellä
Heikki Ketol.
Kaleva

KUUSAMO

kurssien
¡ny",s!'.

"iyhtä
Vii.nt~"vt1òiin.å '.p(.Iijols~1

säke~kimäärin.
UJ¡)'rn,L~lok("ku~.s"n iiiuk~anvi-

rélle ylilec..¡¡:l12 . kOiikul'sshi.
k\Ui, m;îär;l.y'iiona .aikaise~iinilt
oH 277, K~,i;:wiia oli 12 prosenttia~
Poh'ìoiSt::Ss,;) .'k()ik:u~.ssit koette-

Iiwt únü,m L;i¡ipia. jossa niitä oli
viüii~,Xnonna4.i1 rrnsenttia,edel~

Kùkn':lnaas~:,~" ,:pmitiül vilin~

li~Nl~ () tii') . (HH~'lH i n.' _ ~
vnoi~ni:l:'~,~rdn,(~,:3 ~'15,lml1kutss~a.
~nH~:i~:~H:~ ,J~ ,i~r()~(?lJ:,ia eneinm~ü,

k:ttiti:viiot::ni,aie:rnmín.

H'iiiki.lökuiiii;in . määrä kai.
kissa. konkllssiiii h"etiiissa yiitykiiS&äoli kaikkì.aan 14860,

peräti lähes kakin1æi'

noin 27 prosenttia edellisvuotta
enemmän. Pohjois-Pohjanmaalla . luku

Konkurssit ovat olleet. koko

i:aistui: 547:,stä 1009:ääii.

maassa kasvussa kahden vuQ(en
ajan.

küstâsanoo. .... ... ... .... . ...... . ... . .
Yksikk(j selvittel"" konkurssei,

1'.01. iisil, ai.t. O.....k.S..,..,.e...,.n.,...... '. .t.a,....I.O. '..IS,rik..."O. sJ'ksi-

"Prosessi vie om;inaikansa pe-

Viime vuosiii~, niitä on .tullut H.

hin ¡llap#qll~esli liItlyviärikoksia kql(Q Oulun lä,lnin ahieella,

inisario Mauri Torvkokl Oulun'

Tianne ei ole toistaiseksi I\,¡.
kynyt konkui'ssiiikosten määHin
kasvull. mutta. jatkossa näin

odotetaan käyvän. '

si ja

(l~~$ä tt:kCniisc,~t~H;, Saniàl,bi, h~~Hå

. . 'iiik~

toteiitti Haapaved',ill Opisto.

däii e:1illo1ojens~.ía)tu:ilic:n nl,1O"
rísotyön ::'arviojill'i$øk;si,:.,l\y~(~iyn

seiytukim~" jolla .5eMtettiiii
alueen, mioiten ,tilanIienahd-

Nuorlso-Leader -rahoitusta ""ì
hakea Keskipisl".Leader ja Ries'
ka-Leader -ioinùstojen' iniernelsivujen kautta neljä kertaa '11ti
dessa.

taa. ldijastoja Jukuliliottmii:Htn.,
ole .riittävi\stL

kä muutakaankillt.uurltai:ì9tl--

Nuorilleluvassa.oinaa hankèrahaa
lupaa ',Rjeska~Leaderin : tòim:in~

päätökSet tulevat nopeastI",

Kal.v.

Arja Päiva.l"ta

13c2s-vllotiaiden .liuorten6nii-

YWHESKA Kaksi Leadel'lueÜá iianjolitaja Kirsti O¡(lnSII13a_
TaVOitteena Oli NíiOl'lell nktionperllsl:anut yhteisen NuøriioLeaderin. jokatarjoaal'alioiti1sm v6iiH~ oilia~~dòjt(t'tS:'Ullt'(~(~n j~i yh,.
~(:l'ah('!\lk~NI k!¡yit;íjikSi ja hl\t

Il?U~~i,~:~~H~\'¡"); ,.v;d~'in:i.iscn '. h,;Ul~

en. pienten. haiik.eidenlQ1eut'
tamiseen. Yhtä. Ji;inkeit".~(ihri
rahoitusta voi
$u'IdaJOO::'õO(l eu
roa,
Rahalla
merkiksi j

pahtl\m~i
Ilkunt;i. tâipeliVälliicili
"Rahoit:kseiihak~nlinen oli

kylälJe tai kvuJulle,

tehty iiahdoJllsinimaiilielpok-

oiilKoski

PQistamista,"

SAK:n pMekonomisti

ie'elåkéilin:",à,l'ãt~\làlil(ôr6tl;aniis~
ta wi lJ'öJ(YY.ti;myys9I:kk(~ídeli

piiiitäiiii~ta, 'llll!l!in päivän iiei-

singil1 S;iiiomissaonkellottu

vääii~ ~et?ja()iiçp:l)tekemiisiä
Iyönraneuvottehijeii Mosten ar-

'Viostà",.Kosld toteaa.'

"H,:lsjngin Sal10innie tehty

Koskeii illukaan ,.portile on
annettu etukiiteiStllkiiitii. jok,.
onjotdellkintahojeninielen m11kainen,

vuoto on wdelJatarkoimshaktünen". hän näpäyttää,
Vanhaneli eioU11tvleJä keskiviìkkol1t11tDstiIiU t QECD:ÍI aie

ryö11riàjoudutaan pidentämääil
neljä vuotta, Ron ajoittaa lasken-

viöon~ 'yan~ia~en aril()n iiiukaan

, ke.~kus-

TyölJrlén plilentãmisesÎãkây;
tiinalkttyuodestã .i.:va yäänt8¡

ki~'I1.; llHpk-einotlä,a.äri:
.

liitofiLasse la:,tunen esitti Juk"
kaRaiitalanveUim,L,sä tr'öryil'
mllssä työttömyyspiitkentukk¡-

Työntekijäkeskusj ä~jestöt

mist., .' ....... . '.'

loksetriitl

Itiäsivät v
Niidenin.i
jolitainaii

kimääräistä el¡¡l(keelJesiii-i~'j¡)í

sikää kolmella vuQ(ell¡i vUOteen
202Smeiinessä,

lisäksi riiainitut osakkeenomistajatehdòttavar, .etW, Pgrtli ltuu:ikonei¡"Ya!¡t~Ïlrili1J"
liiuksen päätoírniseksí puheerij!)I~t~ljRksi ja: MaUi..,Psrmal1eri',\mrapijfieeiifobtaì¡;ks:i
s:amakgi toiniìkaudl3KsL

kouksarl H\sina.ytVSj)ãivält U ~aks¡ R :§ mUlnet 1la'll $¡t.GF:~im1; :yrtì~ka~olJshit5u ,voi daa~

va1htoQtitois(i~9 tnirn!t16"- julkaìsemallv kutS:!f-yh)iön Intemel.8¡vUJ1l8~

erikoisammattitutkinto tiirjOi1d
on oman yrityksen toiiiiínnmi

osaamista kokeneilleyritWjílle!

en kehittäinisessä,

Valmennuksen avulla voit kehittää yrityksen keskeisiä toimintoja ytityskohtaisesti toteutettuna:
- toiminnan kannattavuus ja tulos
. strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja tot(!IJIU';
. henkilöstôjohtamisen kehittäminen
- m~iynti- ja markkinointiosaaminen
. projektiosaamirien

Nyt on oikeaaikå ¡tilItel! rrukâan, i/moittaf)ciu

lisätietoja:

ïqttinàän!
Koulutusp~~lIikkll Jukka Matero, puh, 044 ;3120 714,

iukke,rnetero~psk,fi
Kquluttaja JouriìKa.kso:ienpuh,0,j 3120 761,
email jouni.kaksonen01psk.fi.wvNj.psk.fi

I

i

10, Hallhiiks.n 1....1.. p.lkkl.lsla piiãttäiiì~..'
usak,'aIpl¡II,lniat, jOik. .dust'"t
vai yl!liö"lkOt,ks\1I1', etta ,alitr.,iIe

1~' Koki~k..n pöättllmino.

O~'åkke~¡1ar!l¡~hljaiì asì~miehen on esíi1ittj~\lä~ä¡vâttv~altakirjatcì hMf~n 011 fIuuten
O:lQj¡ettMl: olevan'sii oikGutê lttièdustarnaan osakkeenomistaíaa.
J\ vhtmkokoukseen IJsear:'asiamíehen 'väl¡tyksellä.
?ta, er¡ eNQpaperitileìla' olevilla osakkeilla. on ,ilo
r:H3va n3tkk,~eLjo¡dêh perusteella Kukin asiamies

3, Hollntal'kistorõliln o..kk."noníí~î~

edustaa. (isak!æeriomistaj ;(.a.
ll;lllitlik!lfJi .puliceniohtajaii kcikQ¡jáfliMtoir!iisUiidestapäätettiín vuonna 2008. jotta
lJO!tilHvûmÌSruó rècllfo~ol¡kS€:i tciim1tlisiohtajavaihdoksen SUiUVilUS ja kansainvälfs.
(~lii~(!r¡ViHlt¡¡rlltro:-l'rssit. Kokdpäivätoìmisiiudf!n on'taliwÎtús päätty~ aikaÎserriplen
pi1i\HlSter"mukaís£!s:ii 'vliOder: 20í 1, varsÎnaisciisa yhtiökokouksessa.

11,. Hallituks.n ¡llsantan lukuniällr.stll päättäminen

TECHNOPDUS OY J
Hallitus

Oulu 3.3,20íO

j. 57345,341 ääniä,

ïechnopo!is Oyj:mi cnkoKruskutSijhipà¡v~ná :l,3/L.Q10:yhtp.i:i'iisü5t345.341 o~Takelta

4,Muuiiìedol

Hallintareldsteröidyn osakkeenomi,sta iaakeho~e,titandtjy¡~:rr~,~¡\by'jjs~~~¡o¡,ry:::or~aí.
:a' fJdtistay~t, noin 2"/ ,.3 pr~$en;ttia.Yiltíö!l osakkeista, ehdot"
:lU udenhoitajaltaan ,taf\i ttav~t _ ~njeet' ,koskien' '(ekí,stør¡mYfl:ìst~,,: 9saka~ !~ie~(el?p~,
. että: yttiöfl tial/îttiksen jtisenteri lukumãSräksi i¡alwìstetaan
valttlkì~jojen antaniistaia: ítrrqiualJrumist$, Yll,tWkakouksp..en, OmaistllJdenhOitaían
ii
o

12. H.lliluk.en ¡lI.entelivalilSomiliei\

Os¡¡kkeenomistajat, íotka 'edustava! r.oifî'27,3'pi'O~entl'a yhtiön,:osakke¡sta,' ehdottClV~I yiitiökekmiksel1G. etW toimikaudeksi, jOkap~:lti'f:,~~I,¡~,s~llfaavan varsinaisen
yh!íökokouksen P8äll'ygssä, ~ai¡taanuud(~l!een hallh¡kSfil) jäseniksi

.., .. "-_....,.. U,' iiynvtl952, Hän on

Mairiítut os¡:kkecnomístajat ehdoÙa'v~'t 'òdelleen, 'Ðti~ sa'maksi toimikaudeksi \'alí-

rBchnopolis Ovi:n

I Ky:n tlJiliitusjohtsn iqknil\lS¡ohtaia-
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B (; I HELSINGIN SANOMAT

Kreikan

nyt

hallitus ilnioitti
vat.

taintseksi, eri

Muun muassa virkamiesten
bonuspalkkioita leikataan 30
prosenttia
ja " polttoaineiden,

tupakan ja alkoholin verotusta
kiiistetään,

set'iulevatvoimaan maalis.

vùödènalusta. 'Veronkol'otiik-

on hävinnyt eläkevakuutusyh.

ongelmat näkyvät euron arvossa

KREIKAN

Kreikan

louskomissaari O\l,Rehn ,ker.

helmikuu maalìs-

kuu

tiö Ilniarìsei'km,i~sa ka.Yänê
sä oS,inkoklistan Helsingin k~,

tuu maksamaan ,runsaat 17

räjä9ikei.dessa, .,.Finnl ines., j0tl;

miljoonaa euroa osinkoja, kun

tusosuukslen mukaan: Ilmari-

kautuvat seriaik¡\istehqilis-

sen osuus kymmen.en prosen-

saa pääomistaja ' itaIlaJalnen

Suurimman,osän 'potista

tin omislÙSOsiiudella tekee 1,7
miljoon.aa euroa,

Gtimaldien suku, Ilmariiien
nosti kanteen Finnlinesinjih-

tlökokouksen toukokuussa

2aos tekemästä päätöksestä,

Finnlines oli maksanut 'kon.
sernlavustuksia tyäryhtiö iI-

leen, mikä laski emoyhtiön tunollaan, J1marisenmu.
kaankönseiniavustus olIsi pi-

ti\nyt huomioida minlrniosin-

Ti.IJA KIVIMÄKI I:'HSlokseii

heessaan t¡¡staina,

jonka vuoksi mhatpitì Jättää

Srr':HS

yhtiöön,

,Ni.t~!!~)1)I~rl~~t'
,.:J~fl~~ní~~Vj1L '-,,_

p§aWUi

.itoul,

a rahoittamil1en,

om,íS!a~a,l:yhtìön osakkéìta tai. osa.kk,eenomistajien etuoikeudesta poi~
k.ten s"unnatulla osakeannilla,
jos siihenonyhliön kannalta painava
. ,.... ... iden yhtiön
liketoiminnan

kohtana,UlId.1 osakkeet voidaanan!aa ja yhtiöllä olevaI om'losakk."!
luovultaa yhtiön rsakk..nomlstajHiosilnäSuhte.m kuin he ennestään

tai yhtiön hattussa ol.vìen osakkeiden luovunamisaglajOko makslIayaslaan taì maksulta, E.hdotenu valtuutuksen animmäismäär~ vastaaroi."
1,,7% yhliilnkalkisla .~sa kkois!a yhlidkokou sku(sunjulkistainisajan-

I tuksen päättämään oni.rtiiän2,950,OOO lIudon osakkoenantamisosta ja!

: H.nilus ehdottaa yhliilkoköulis.lIe, että yhtiökökbuSValtuuna¡si halli-

pi.

Kreikan ' pään\inìst~ri
Saksa",
George Pa.pandreou sanoi

miljardia eiiroa,' jötíd\Îti'l!le
koa laskettaessa. ,Finnlinespe.
maksamaan korkl)ja
rusteli päätõstäyhtiön mitta,
7SP
valla in.vesiointiohjelilalla,

Jlil.
joonaa euoaenemmänJ~,\in

tammikuu
2010

VAllO$'rAMOYHTIÖ,rlnnlines

tO,ieUeniiryssel1ssa joukone

ta ,

p¡

uudet' toiJle~ riittävät
siihen;
että ,Kreikan valtiontalouden

Rehnuskoo,. . että Kreikan

toimittajia, , '

0!J 18a aOOtur9a..9singot ja-

aluiiperin ,osinköjenmäärä

viidenmiljclJ:din lisäs.ää§töistä
on

Komissaari Rehn:
Kreikka

käännekohdassa.
Juhana RossI HS

ta niin markkinoiden kuin EU.

nut viime vuosien aikana.
"Kilpailukyky on ollut Krei-

1,30

,-o

joulukuu

"¡oslafriaamme nyt viisi

epäilevät sen maksukykya,

isóàtuóttokorkoa, koska ne

Sijqìttajat Vaativat Kreikalta

tarvitsee rahat vanhojen vei'
kojenktiòlettamiseen,

L:ihdè'Reütëj~"--

marraskuu
2009

sijoitusko/¡teeiia valtiota pidetään.

:1
.) 'Valtioii viiteiollIan tuottoprosenWkuiíastaä
1,25,,1 sijoittajien arviolavaItion luottoriskj.,tä_ Mitä
korkeampi tfJottoprosentt;r sitê.epãvarmempana
'1

ktlunpuelj\älissä:
selle sekiorjle, , ',' ,/
,¡Creikan parjamentin ,pitää
PalkkojenaIlmnukseh "on, ., hyväksYa"1ust säästöpaketti
määrä auttaa Kreikan kilpailu- täilän viikon perjantaIna.
kyvyn koh~niamisessa:,Kreì"Kult'Kreikkaauiiaa Itse ii,
kan kilpailukyky on romahta- seään,ligää tämä uskottavuut-

"Lisälöimia tarvitaan. kui.
tenkin, viejä 2011 )a20.12",

vaje ktilistuu tänä
vuonna nel,
jä prosenttiyksikköä,

KREIKAN säästöpaketti otettiin tyytyväisinä vastaan ED:sRehn. sanoi.

Annal1arlSlpllä HS

sa ja rahamarkkinoila,

cm". .

3, PöYtäkirjanlarkastajlen jaääntènt~skiin va\Vojlen vallslmlnen

1, Kokouksen aV¡îamlnen
2, I(okouksenjärjestäytymlnén

Yhti6kokouks.ssakäsitell~än seuraavai ¡jSiat:

A: YhtlÖkokouksess. käsltettävätaslat

alkavaikt~ 17r99.

ilmoitlautun.iden vastaano!taminen ja kokousla edelläv~ kahvìlar'iollu

yhlikokoukse~n, joka pidetään 25,3,2010 kio, 18,00 alkaaa Diana.
a\lditpriossa osoiUaessa Er'otlajaiikalu 5, 00130 Helsinki,l\oko"kseen

0,.1 Hammaslääkärit Oyj:" as¡¡kke.noN'ist~ial kuts0laan vminais..n

VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ORALHAMMA5LÄÄKÄRITOYJ:N

jardla euroa sijoittajilta. Se

KréikanÌlaltioiipitää lainata
i lähikiiukausimi noIn, 20 mil'

sij"ltuskohteena pidetyn Saksan valtion vlielainan, korko-,
eron kaventumirien,

Luottamuksen vahvistumisesta kertoi myös Kreikan viltioii vlitelainan ja turvallisena

horjuttavan' ~uroaliietta,

dollariin vìisi prosenttia, kun
Kreikanøngelmien on uskotn!

ro 011 heikentynyt. suhteessa

Vuodeiivaihteén jälkeeii eu-

tiinliousi keskivilkkón.a:

ulkoineli arvo sûhteessa dolla-

Se näkyLsiten, että euron

kumppanielikin silmissä",

"Todistamme nyt inàhdollisesti ,sitä, että Kreikan tilanne,

Kreikan pitää saada budjettivajeensaalle kolmen prosentin vuonna 2012.

BRVSSEL/HELSINKI, Velkaon-

euron uusista säästöistä maan

on käännekohdassa", EU:n ta.

gelma,¡a kärsivàKreikka kertoi keskiviikkona 4,8 miljardin
julkisen talouden tasa painot-

kanaklleenkantapää", Rehn Rehn sanoi.
sanoi.
J'alkaiialennukset. , . tuevåt TIETO, säâstõistä vahvisti sivoimaan takaiituvastitämän joittajien luottamustaKreikan
valti"n maksukykyä kohtaan,

r......--_.......
I

tajan kohtliuiHseii laskun' mukrian.

va: yltiökokouksello, ett~ valitt"'.II. ll1nlarkas1ajall. makseia.n palkkio tilin:ark",

Osakkeenomist1)j8t. jolkaed~sta~~i noin Z? ,~'p,rosehttia yhtil1n osakb~ista.: el~dottâ:

13, Tllìliarkast.'anpalkkioSla päättäniinen

lsdinopolis'Oyj:n os'akk~noinistajat ku(siitaan varsinaiseen yhtìökrikouksaen, joka
lisäksi mairiíUll osakke'enÒin1stajat. ehdottavat, et~' ~'erHi .Huuskonen ,iialìtäaii:iml.
pideia~n porjani'ina 26,3,20111 klo 13,00 osoittaossa Tokn;;"nlie 12l1nno"oli 1), Espoo, !ìtuksen p~ätoiiniseksi puheenjohtajaksi ja Matti Pennanen iiarapuheslijohtajaksi
KGkuukseel1¡imoitt~!JtunBideii vasraariottaiiinen aloitetaan klo 12.30.
sami1~sj toimikaudeksi.
A. YHl1ÖY,OKUUKSESSA KÄSilEIÄVÄT ASIAT
YhtìÖkokbuks'essa kllsi~ellä~n seuraavatasìiit
t Koköuksen aV'8amineJl

t4, Tilintaik.st.,a" vamsetiilnen

2, Koko~hen ilirje.tlytminon

3, Põ¡1äkirianIRrkastalielil. äänl.nla.kun valv.jien valit.emiiien

Osakke,enomistajat. jotka edus:uwat 'tidin27..3 prosenUia yhtilki osakkeiista;
vat yhtìökokouxselle, 8ttã toirhikaudeksi"jrika piWUyy vaalIa seuraavanvarslniihwil

16, Kokoukson päättlhl1i"en

8§ 'rnt:telaansiton, :e't~' kutsu yhtiöko!:oukseen hHisìti)ímiUåa :,jiì(i)eisW~(i k~)lme
viikkoa ennen yht¡ökokeusta ja .Kuitenkin viilneistään ylloksänpMìvM annen yhÜ(j~h'
koukstn Wsin~v¡ysr-~¡Vää, Lisäksi'a §mUlttAtaM sitei); ett~ yht!äkoKouskutso vQìilWlll
vaihtoehtoisesti toimi1taajulkäisemalla kutsu yhtiön ìnt~rnet.sivuilla.

3 § Jili:utetaansiten. ettM haHitlksen: jäseiien toimikalJs'ì p~~ttw v~ialia 's'tiuim,v¡in
v.(.ioaì,s"" yhiiQkoknukse" pMäityss~;

fI,lIiws ehdottaa yhtiökokiiukselle, että ylitiön yhlidjärioslys inunteiaaii sourn:wa,li;

t5, H.irtnksen ohdotns Yhtiöjärje.tyksen niuuttamisosta

yl'liökokoukson pä~¡lyëssä, ,alitaan uudelleon tllntarl,"sto¡,ksi KH'fyhteisö KPMG
Oy Ah. pMv,stuullisll.¡;lint1tk.sljl1ia Tapio Raappena,

il Koköuksef' laiUiS.uuden totoamiiien
5. t.snli~lelJien toteaminen ta äänih.lèttelon 'Illhvìstominen

fi, Vuoden 200 tililipäätöksRn, toiminl.kertomuksen jR tilintRrkR'hlsk.rt..
muksen esitminen
~'Toimi1usjolnajlJß katSauksen esittäminen

7, nlinplitöksln vahvistaminen
8, Taseelió.oiltlll1lln voiton kAvnäml,to!1 ìo o.invoniiak.iista plättäminan
Halih.l$' ohdort~a: 'yhl!ökÖkoUksellc; ett~errQyllt¡M Iakokelpoíslsta varoista inakse~
ia?n oi:ínko6 0,1,5 ?lffca:osa,~kr:e,lta! O~îl1k():nia,k~lfan ,os~kkeenomist9jille. joika
0'1190111""'$'" l~sir~ytyspäiväM 31..2010 ovat morkii:yin~ Euroclear Finland Oy:n
pÎU1In~~n yhiibn osakasluelteloon:nsiiiko,maksetaan 9;4,2010.

9, Vastuiivapoudosta piiltlilninenhalltiksan jäselil1e ¡a loimllllsjoliolltlle
10 Halll\lk.en!li~~m~n ~~I"k,~la¡~la P~ä~änilnoii

Osak~,~mllm¡si~iat.¡otk~ ci.dti~ll~ii n?lnïi,3 !)I(1!1011ltia yhtiiü (I~¡tJkkf;%ta, i!til1htti,~;'
i
va~ yfltmknt¡~lik:¡ülli~::t~IM Viili:tiiVinü ImJiill.bii)n jri~íHI¡!l(' flaksi:ai.H ~:4iiniiwhntJi:I'¡¡¡.
_Q~i$en yhtïl1~iOk':)Bks¡~n~I1ßJiJw.elt¡'L(¡A&.t.h~.\!iJlrjLt()jctùlll.'JrJllJ1!..Jil:1!.li'-ii)y..i.L
"'J:il)s..l:i.J)1.l'J!D.I.
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yli¡¡¡¡kO~ó'l)k$Cn ¡¡:¡¡~i¡:Jtnllil OWv¡'/ (\hi'lî:illi~;~;~~t ~..kiî.til:!!!MA:9J!3J;~~r.~
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c. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALlISnJJII,lE
1. OsallistilmisoiltBUS ¡II ifinoÎ1tftutumiiicn
Oii:flus osallstua yluiol:okoukseen on osakkeenomrstajalla. joka on yhtiökokouksen
tMsllåyiyspäivHIla 16.3.7.010 rekisioröiiy Eurocleat' r'¡nland 0\':1" piLamäan yhtiön osak(lslueUeloon. Osakkeenomistaja. jonka oSfßI:keel on merkitty hänen henkilökohtaisel.
'(~ arvo-osuiistiHlleeii. ol111¡l:isteröity yhtiön osakasliieneloon.

LU. HnllltIltSen Jll,S,flnten P!lI!CI~10JSHl p~attamllan
OSi;kkccmomistr.jat. jOH:3 eclu$("tiYai noin 27.3 prcsenirin yhtiön osakkeista. ehdotìa.
II
il YllriOKOKIlUSA$IAKilWJ
vi.t yhlitlku1:otlk:õlf!Ue:. e:uä valiltciv¡lle 1l!llil~ksen jti$(mjlll. !\,Jk3etnan S(~t!lfiaV¡)IlIl¡lr:-i.
f.deii~ maiiiiwt yhiii)kokoiiy-sen2lsi(llisl(tlla olevui dl(101liksd si:kll tarniJ ~o!\ousl"llS\l
iiai!-en yliliökokt"liksiin pMtiyessll p~9nyvH¡ttl wimikélU(lella S(~lIri:Bvat Vlos,Îpalkkìot:
ovat saaiavilla Technopolis Oyj:n internei.siviiilla osoitteessa Wv.r...II3c!lnor)ofis.!i.
lìêllliiiiksen v¡irapullel.mjoliiajalle 30.000 2Ufoa. sekä
Myös leehnopolis Oyj:n vuosikßltoinus. joka fiislltiH) yhtiön tilinpMtö!:sen. loimin.
muille Ilalliuksr,l) j~senille !:.illekin 2S.000 1311Oö.
takeríomuksGn ja iilinwikasHlsKe:tomuksim. on. saatavila mainituila irne-I'ci.sivuill¡i
5,3,2130, Ehdotukset yntiökokouk"lIe ja tililipä~lOsasiaki,jal ovat myös sa'taviiia
VIJ(sifJaik~io¡sta 50 prosenttia imiksetaan mcirkkiiioilti: hanki1t8vina lechnopolis Oyj:n
yhtiökokouksessa. jcl niiS't~ sek~ tts\ã kokoiiskutstisia lähetetään pyydettäessti jäi.
l.:W!:k(~ifìl. OSDkl:eel Ilankiwflll koimen viikon kuluessa siitt. kun osaviiosikaisaiis
jøniioksiii osakkeenoniislajHle. Ylitiôkokouksen pöytäkirja on nälnaviii~ edellä mainio
ajn!1í1 1, i ....31 .3.Î.f.0 011 29.12010 julkistettu. Hallituksen jäsen ei saa IUOVllta8 VIiOlUilla internet-sivuila viimeistään 9.A.2mO alk8f:1l.
sipiilkkiol\:i Slliiiijil osakkeita (miien kurn häiien jMsenyyíelisä hallruksessa on päät.
tynyt. Halliiuksen j~sent8n pitkäjèinteinen ja kasvava oSBke~)mistm: palvelee kaikkien
osakkeenomistajien etua.
MaÎl~itul osakkeelìoinistaja\ elidoltcivat edelleen. että hallituksmi ja sen v(l!iolw!ilir.m
kokouksiin osallistlJmisesta inaksr.taan llalliuiksen jäsenille Vlosipalk~ioii1ci\ lis8ksi
kokouspalkkioia 600 euroö halltliksen iai \laliokuflnan l:okollKselta ja elti' hallituksen
j.2sønten Ililtkakiilul kol\/ataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

i

Y!il¡ökoi:oul:sessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osake.
yh\iolain 5luvUll 2.5 §:n Imi!'Jlinen kyselyoikeus kokouksessa käsiteitävistä asioista.

()sakkeenomistajal1, joka haluaa osallsIlll yhtiökokoukseen. lolee ilmoittautua vii.
Main¡iut osakkiienomistajaí iOleavi.1. eUM ~4lt¡Öfl varsinaiJlen yhiiö!wkous 27.3.2008
maist.Män 22.3.20\0. YhtiökokOUKseen voi iimoiltsiitl,a:
on valinnul PerUi HuuskosGn halltuksen paätoimiseksi puheenjol)tajaksì toimikaudeksi. jol:a alkoi 15.9.2008 ja pääìtyy tilkauteoa 2010 Ilidetl~v811 varsinaisen
al sähköpostiii köUl\á osoiueeseen katja.backniantfteehnopc!is.ti
yiliökokouksel1 p~a1tyessä. Yhtiön halliius on mainitun yhtiökokoliksGIl p~tHökserl
III IJUheliinit~e numeroon -1.358407120028
mukaisesii ¡aaUnut Huuskosen kanssa erilisen sopimuksen rPalkkiosopilTlls"l hänen
eI te¡efaksilla numeroon i.358 46 712 0012 tai
pall:kìostaan ja eduistaan mainitulle toimikauåelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouk.
dl kirjøiise osoitteeseen Yhtiol(okous,l1echl'opolis. l-ijlikatu 3. 001HO He:lslnk;.
sen 26.3.2009 antamalì valtuuwkseii !)G¡,usreella yhtiön !ialltus on jatkanut Huusko.
sen Palkkioscpifliista .alkupp.läisin ehdo;n vuodella siten. että se plläl1yisi tiljkaulenB
lImoinautumise!l yhwyclessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi. henkilöwniil!s.
201í pldot18van v8fsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mikäli t¡likautena 2010 pi.
osoite.iiiihelinnumero sek~ mahdollsen avustajan nimi. Osakkeer1oniisl"ajien Technodettävä vBrsinainel) yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoiiiiseksi puheenjoi\tajal(si
polis Oyj:il(~ luovutlainia henl:iloliatoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihBnliltyU!o1101n alkavalle uudelle lOimil:audelle tai mikäli l1än13n puheenjo!irajiiii"ensa l:iättyy
vien lal"11Sellisten rekisteröinlietl käsittelyn yhmydessä.
(mMn tilkautel18 2011 pidettävää varsinaista yhiiökokouSi.8. ti~n on iilikautena 20'11
pideltävMn varsinaiseen yl1tillkokoukseen aSTi yliiion käytettävissä päätoimisena
as¡antumijana.

I
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tJiiätösten mukaisesli vuoclcii2011 varsinaisessa yhliökokcuKsessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeßl\mistajal, jotka eduslavat noin 27.3 prossnttia yhtiön osakkeista. ehdot.
ttlvat ylliiökokouksølle. eilä yhiiön h(llliiuksßI\ j~seman h;kuniä¡iiliksi vahvisielaaii
ku",iI6I,

12. Halltuksen jäsenten valitseminen
Osar.keenoinistajai. jotka edustavat noin 2'l.3 prosenttia yhtiön osakkeisia. ehdottavat yliiiökok0l1kselle. emi ioìmiliaiid(~ks¡. joka pMltyy v"calia sellfaavan varsinaisen
Vhtiökokook:8'lì p~attyesst1. \fa¡¡i.aai~ midellGGri l1alltukseii jlh¡eniksi
røija Ar1dersen.
Perui Huus!'..nen.
Malti PenlUineri,
Erkki VfJi~kolail1(~ll.

limo Bitekallcja

Olil1i3,3,2010

4, Muutti.dol
le.cmopolis Oyj:llä on kokouskuisim päivän8 3.3.2010 yhteensä 57.345.341 osaketta
ja 57.345.341 ääniä.

osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön ¡ilapäiseen osakaslueueloon viimeisUI~n 23.3.2010 klo 10.00 meiinesslt I(moiuaulUrnista tilapAiseen
osclkas!ueneloon pidetään samalla myös ilmoittautumisenÐ yhtiökokoukseen. lisätie.
toa asioista on saatavilli; myös Tecliiiopolis Oyj:1i inrern(~Hivtlilla osoilteessa WWW.
recllnopoli s.lils ijoina ji lie.

vaHakirjojGfI antamista ja ilmoittautumista ylniökokoukseen. Omaisuudenlioitajaii
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallniarakisteröidyn osakkeen omistajan, joka lialiiaa

Hallintarekistel'öidyl1 asiikkeen omistajaa kehotetaan pyytäniään hyvissä ajoin omai.
slJliden!loilajaltaan tarvillt.vat ohjeet koskien rekisteroiiymisiä osakaslllßUelooli.

3. Halliitareklsteröidyii osakkeen omistaja

Edellä esitetyn perusteella mainitui osakkecmomisiajat ehdottavat, eltä mik91i
2. Asiallliehen käytäminen ja ualtøkirjHt
Perlti Huuskonen valitaan hallituksen päi:toimiseksi plIheenjoiHajaksi, Huusi:selle
Osakkeenomistaja saf\ osallistua yhtiökokoukseen ja käytiäa sieU~ oikeuksiaan asia.
maksetaan 11al!(k¡ú ralkkiosopimuksen. jatkai\~isesta taadituii sopimuksei~ mukaan.
mielien välilyksellä.
HUllSkoS811 rahapalkk¡o tulisi olemaan 339.000 cLlroa vuodessa. Rahapalkkion lisäksi
Huuskosella olisi oikeus IlJolltoisewihin ja muihin etiiiliin. jaika koostuva! vapaasta
Osakkeeiioin¡stajan asiamiehen on esHenAvä päivätly valtakifia tai hanen on miiuten
autoedusia. pulielinedusi.a sekä muista eduista. jaika tarjotaan lec!liOI)olis.konserluotsi lava (la iavalla osoilGltiwa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
iiiin kokopaivilisessä työ- tai toimisuhteess:a toiiiiville henkilöille. Yiniö järiesiäisi
Mik~li osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen iisean íisiamieheii väliiyksellå,
puheenjohtajalle iyöntekijân elákelail1 imikaisen emketuivan vakuuUamalla hänet
jotka edustavat osakkG~nomistajaa eri arvopapeiitileillä ol(¡vila osakkeilla, on i1.
mhtävilstään SrJI10lUn lain mukaisesti.
moiuautunii!ien yhteydesslí ilmo;ietlÐva osakkeet joiden peruslßella kukin asiamies
edustaa osakkeen0l11israjaa.
Hal!ituksen puhecnjoliajan kokopaivatoimismldesta pMatettiin vuonna 2003. jotta
voitiin varmiSI;¡a Techiiopoliksen toiinitusjohtajavaihdoksen SUjlJVllUS ja kansainvälisMahdolliset vaUakiijat pydeia311 tOill1inamaeift osoitteeseen Yhtiöki)kous,/eehno.
tymisen vaatima! resurssit. Kokop~i\l¡Hoillisliudel) on iarkoiiiis päãUyä ai~aisempißn
LlO!is, Hii!ikatu 3, 00180 Helsinki ennen ilmoi¡¡aUIUmisajan pMttymistä.
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¡aan uudeksi hal1il'KSen jãsel1eksi OTK. 1"1( Pekka Korhonen. ~'YniynyI1952:. Hän on lEC~iNOroi!S OYJ
NV K.iinteistösijoiw5 Oy:n lOimitusjohlfljs sekä NV Propßny Fund I Ky:n toimitiisjoliw- Hallllus
¡ ja. H~n on (l!ømmin toiminiii mm OP.Eläkekassan já DP-Eläkesäätiön t(iimitusjohtaje-

I
I

i llilit\l~sGn jfjs(men~ 2007..2GOll

1 na ja sijoiluspäällikkön~ Vtiosjna 19m~.iC10.lis?ksi hän en ioiiiinui Technopolis Oyj:n

I Ma!i'iwi osakkGenoiiistajat 1311dotteviit edp,lle.en, alta samaksi toimikaudeksí vali. ..

i i

L__.._____.,___,_,____________,...._..,__''''__.,_'''__,__.._____.._____,__..__,_,__,_,____..__'''__''__..____,_____".._____,_,__,___,__,______.._..___-1 ..

5!, ".äsnä otevien toteaminen ja äänIluettelon 'vahvistamlnen

.. ',: ,.oimitusjohtajan katsauksen esittäml,nen

'.,tuskertomuksen esittäminen .' " .

6, Vuoden 2009 tilnpäätöksen. toiminta.kertomuksen Ja t1lintarkas7, ,Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. 'Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta

hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinl(oon on sHUi, jolta osingon

päättäminen
Hallitus elidotlaa yhliökokoukselle. eltä tilikaudelta 1,1,200931.12.2009 makseltaisiin osinlwa 0,03 euroa osakkeelta. Oikeus

maksun täsinäytyspäivänä 30.3.2010 on merkitty osal~kC'enomi5taluetteloon.
jaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistaja
Osingon maksupäivälisi haLlitus ehdollaa 6_4,2010,
9, Vastuuvapaudesta päättäminen haLlituksen jäsenille ja toimitus-

johtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päälläminen

Hallituilsennimitys- ja palkil.emisl'aliokunia ehdollaa yhtlöl(okoukseUe, että halUti.lksen jäsenile maksettaisiin seuraavat palkkiot:
PuheenjohtajaUe kuten aikaisemmin eli 2.550 euroa kuukaudessa
Varapuheenjolitajalte kuten aikaisemmin eli 1.700euroël kuukaudessa

Tarkastusvaliokunnan pulieenjCJh.tajatte 1.500 euroa kuukaudessa

Muille hallituksen jäsenile kuten aikaisemmin eli 850 eUfoa
kuukaudessa

Valiol~uiitien ltoltouksista maksetaan kokouspalkk,ona 100 el/roa/jäsen
MaU(ush.lskustannukset' korvataan yhtiön kulukorvauslüiytännön O1lJI(aan.

11. Halltuksen jäsenten Lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvatiokunta ehdoltaa, etlä yhtiön
hatltukseen valittaisiin seitsell"iän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hí:ttiuksen nimitys. ja palkitsemi~.valiokunta ehdottaa yhtiökolwukselle,
että yhliö!1 halltukseen valittaisiin uudelleen seuraavaI nykyiset haiti..
tuksen jäsenet, ion, varatuomariJ. Juhani Erma, Ph,D IE,onl Mikael

Ingberg,halLitusammattilainen IKrMll\irsli Plponlus, haliilusaniinal-

Ulainen IDipL.ins.J Timo 1. Laitinen, professori (HLrl Tuomas W.IUmo ja

ekonomi Antti Kasi. AntU Kasìn CV on nähtäviHä yhtiön internet-sivuilla

varatnimltusjohtaja IB,5" Engl Benedict Wrede sekä uulena jäsenenä

osoilleessa www.oral.i!yhliokoi(Qus2010. Mikäli hallitukseen vaLilaan
ehdotetut jäseneti se tulee valitsemaan keskuudestaan Benedict
Wreden puheenjohtajal(si.
13, Tilíntarkastajan palkklosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhliöl(okoukselle, eltä tilintarkastajalle inaksettaisiin palkkio lHintarkastajan laskun ja tärl(astiis~
valiokunnan hyvi'ksymien periaatteiden mukaan.
14.TiLîntarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiölwkoukselle. että
yhtiön Ulinlarkastajaks; valittaisiin uudelleen I~HT -yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.
15_HallLtuilsen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökoi~ouksellei että yhtiökokous päättäisi muuttaa

t~'in¡;'. j;.i~~~.I~~~ti~j~rj~~t~Ùh¡.~¡;':.td1elJii~mìn~n, tai haUitu.s-~;)i päiilLää
inakstJttOlnù5ta o5.:ke~Hl/ist~ .f¡iYÖr: yhtiöllr. itçjeU(~en. Yhli~lte al,ìn~~t... .
tavj(m os:ikkeiden I~ki.n~ääi~~ ~~.1. ~l!J yhdc?ss.i yhtiölle hanl~kimisv,il ~

tuu1uksen nojalla haiildttujeh':omütoh ()s¡)kk(:idt~n k¿)Issa enintään 1/10
kaildsta yhtiön osakkeista. HalHl1l5 voi ¡intm) fr'IYÖ'f. Minkeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä iarl~t)jleltuja erityisiä (iilteuksia. jòlka oik(,1i11¡w¡)t saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön lh1ltussa olevia omia

osal(keìta joko siten. että osakl~eiden InerkinUihinln m;:~ksctaan rahana
tai I(äyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkini.ahinnan kuittaa.
miseen. Hallitus päättää muista osakeanteihín ja erityisl(~n oikeuksien
antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdote-ttu valtuutus on voimassa kaksi

18.Ylikurssirahaston alentaminen

vuolla yhtiökokouksen päätöksestä luliien,

Halltus ehdollaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päälläisi alentaa

siirtämällä kaikki taseen 31.12_2009 mukaisessa y\ikurssirahastos5a

yhtiön laseen 31,12,2009 miiiiaista yLIkurssirahastoa 3,695,262,39 eiirolla

olevat varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Aleritamisen jätlteen

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääOlnarakenteen

kuulutus- ja reki~leröimismenettelyä. Rahastossa olevien varojen siirto

luvun 3-5 §:ien mukaista

taseessa olevan ylìwrssirahaston määrä on notta. Ytikurssirahaston

alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14

joustavuutta ja lmsvattaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.
19,Kokouksen päättäminen

B_ Yhtilikokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtji:ltokoul(sen asialistalla otevat haltiull:sen ja sen valiokuntien ehdotukset sel(ã tämä kokouskutsu oval osakkeenomistaj¡en sQalaviUa arat Hainmaslääl(ärit Oyj:1l internet-sivui\la osoitteessa ww.oral.
Ii/yli\iokokous2010, Oral Hammastääkärit Oyj:nlilinpäätös,tnimi"t:ikortomus ja tilntarkasiuskel.tolluS ovat saatavilta mainituila internet-sivuilla

viimeistään ~.3.2010. Hatlituksei) ehdotukset ja tjlinpäätö5as¡akirj~'11 ovat
Il)YÖ5 saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä 13$tä kokouskiilsusiü
lähetetään pyydettäessä jäLjennökset osakkeenomistajile.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osatlstumisoikeus ja ilmoittautuminen

15,3,2010 rekisteröity Euroelear Fi"land Oy", pitämään yhtiö" 0$0lrasluetteLoon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen

¡ Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osal(keenomistajalla,' joka on

henkìlökohhiiseUe suomalaiselle arvo-osuustilitleeo. on rekisteröiiy

yhtiö" osakastuettetoon, Osakkeenomislajan, joka haluaa osallisIli.
yhllökol(ouks.e",lulee ilmoillautua viimeisUiäl122,3,2010 klo 11',00,

liimmellie 3, 02110 Espoo,

johon mennessä ilmoitlautumisen on oltava perillä yhtiössä.
Yhtiökokoukseen VDi ilmoittautua
lürjalUsesti osoitteeseen Orat Hammaslääkärit Oyj/Yht¡öl~oltou~...

.. plJhelimitse ma-pe klo 10.00~16.00 välisenä aikana i)umer()o!l
0101003315, tai
. sähl(öpostilla osoitteeseen s¡jolttajapalv(~luHêloroiLfi.
Hmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osald(eenomistaji:ui nimi.
henl(ilötiinnus lai y-tunnU5, osoite, puhelinnumero sekä mahdoUis(:fl

kokoiisedustajan ja/lai avustajan nimi. Osakkteiwmistajien Qrat

!yn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä otevatla oSëJkkeenomistajaU~1

Harnmaslääl(ärit Oyj:lle tlJovuttamia hei'\kilö\'i~~ioja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellish~11 rekisierointien käsili(~..

"5§ Tilintarkastajat Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee otla

voiinas5() olevan yhliöjärjestyksen tiUntarkastajia kosl~evëln 5§:n ja
yl1tîöl(ol'(oliskutsua koskevan 79:11 kuulumaan seuraavasti:

Kesk\Jskaiippakamarin hyväksymä tilintarkastusyh.teisö. Tilntarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

2, Asiamiehen käyttäminen J. valtakirja!

oikeus kokou!(sess21 käsiteLtävislä asioista.

on yht!öl(okouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:rl mukl1inen kyseLy-

päättyessä. "

"'l§ I\okousl..utsu Kutsu yhtiökOKoukseen on jiill(aist8v6 yhtiön loter.
net-sivuiLla aikai!jintaan kolme (3) kuukClutta ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (31 viikkoa ennen yhtiöl~okousta,

kauppojen tai muiden yiiliön

~ì,i;io~~~M~~LlÄ~Äw~2i~JO
Hallitus

6,294,301 osailOlla ja ääntä,

Oral Hal'l"inaslääkärit Oyj~Uä on kOI(Qusl\Ut!jun päiväinMiriilii¡ yhteensä

yhtiökokoul~s(~en. Omaisuudenhoilajan tiinhoitajayhtelso ilmoittaa
hallntal'ekisteröidyl1 os¡.ikkeE-n omi~tajan, jol,a haluaa osaUi!itua varsinais(~en yhtiökol(oul~seeii. merkilt~,iväksi yhliön tilap;3iseen ()!;akasluet.
lel()ori viiineisiätI122.3.2010 klo 10,00 mennessä.
4, Muut ohjeetltiedot

mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän 191 päivää ennen yhtiökoOsakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukSeen ja käytUä siellä
Itouksen täsmäytyspäivää. Halltus voi Hsäi(si päättää juU(aista kutsun oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeeiwmistajan asiamiehen
myös muuLla tavalla. Osakkeenoinistajan on ollakseen oikeutettu
on esitettävä päivätty vëlllakirja. tai hänen on muuten Luolettavalla ta.
osaUislumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
valla osoitettava olevùtlsa oikeutettu edustamaan osakkeenomisLí:jaa.
kokouskutsussa mainittuna aikana, joi~a voi olla aikaisintaan kymmenen
Mikäli osal(l~eenomi::i;~jJ osallstuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
IlO! päivää ennen kolioiisla:'
välityksellä, jotl(a edu~;I¡lVat osal(keenoinislajaa eri arvopaperilieilä
16, Halltuksen vaLtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
olevilla osakkeilla, on ilinoiltauluinisen yhteydessä ilinoilettav¡i osal(~
hankkimisesta
l(eet joiden perusteeU,1 kukin asiamies edusta~~ osal~keenomisi.:,jaa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Ntä yhliökokous valluuiiaisi hal.
Mahdolliset
valta kirjat pyyd(.~tääii toimittamaan alkuperäisinä osoilteelituIlSen p~ättämään enintään 629,430 ylitiön oman osakkeen Iiankl(i.
seen Orat HammasUi,=jkäril Oyj/Yhtiökokous, ~\imrnette 3,02110 Espoo
miscsta seuraavasti: Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
ennen
ilrnoittaotumisajan ptiättymistä.
pääomalla muussa kuin o£aki~eenoinislajien oinistusten suhteessa
3, Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
NA50AQ OMX Helsinki Oy,n järjesläniän julkisen kaupankäynnin vätlHallintarekisleröidyn osal(ket.o omistajaa kehotetaan pyylä!l;~iin hyvis.
tyksellä niille julkisessa kaupanl(äynnissä rnuodostuneese-en hankÎn~
sä ajoin omaisolJdeiil1oilaja(taail t~u'Vjtlavat ohjeet koskien rekislc?röitahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomara.. iymistä o~a¡~aslueltetoon. valtakirjojen antamisla ja ilrnoi11llJlulO¡sta
kenteen kehittämiseksi, käylelläväl(si yritys

liiketoiminnan l~ehittämiseen liittyvien järjcstetyiden toteuttamisessa.
investointien rahoittamisessa. käytettäväksi osana yhtiön lçannustusjäijestelrnien toteuttamisessa. tai muutoin yhtiöllä pidp.ttäväl(si. edel~
teen luovuteUaval(si tai milätöitäväl(sí halltuksen päättämällä tavalla
ja päättämä~'isä laajuudessa. Hallitus päättää omien osakkeiden hanl(.
l(imisen muista ehdoista. Ehdotettu vaLtùutus on voìmassa 18 klllJkal,W~

optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavian erityisten
oikeuksien antamisesta

yhliökoliouksen pääiöksestä Lukien,
17,HaLLiuksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
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