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TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aika:  30.3.2011 klo 13.00 
 
Paikka:  Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu 
 
Läsnä:   Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta 

ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.  
 
  Läsnä olivat lisäksi [kaikki hallituksen jäsenet ja jäsenehdokkaat, 

toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja sekä 
yhtiön ylintä johtoa]. 

 
1 §  
KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
 Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen avasi kokouksen. 
 
2 §  
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui 
yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Aino Mäkisalon. 

 
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat 
menettelytavat. 
 
Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat 
osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta 
sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia 
äänestysohjeita. 
 
Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite [2a], Liite [2b] ja Liite [2c]).). 
 
Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan 
asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia 
ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman 
vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta 
vastustavina ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. 

 
3 §  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN 
VALITSEMINEN 
 
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Lampén ja Ari Määttä. 
 
 Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Lampén ja Ari Määttä. 
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4 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2011 yhtiön kotisivuilla internetissä ja 
pörssitiedotteella sekä lehti-ilmoituksella sanomalehti Kalevassa 4.3.2011. 
 
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 
määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.  
 
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). 
 

5 §   
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden 
mukaan läsnä oli 141 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen 
edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen 
alkaessa edustettuina 31.331.258 osaketta, edustaen yhteensä 31.331.258 ääntä. 

 
Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta 
mahdollisen äänestyksen alkaessa. 
 

6 §  
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen piti hallituksen 
puheenjohtajan katsauksen. 

 
7 §  
VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 
 

Toimitusjohtaja Keith Silverang piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön 
toimintaa vuonna 2010. 
 
Esitettiin tilikauden 1.1.2010–31.12.2010 tilinpäätös sekä hallituksen 
toimintakertomus.  
 
Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 
osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Todettiin, että 
tilinpäätösasiakirjat ovat olleet myös yhtiökokouksen sihteerillä nähtävillä. 
 
Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).  
 
Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).  
 

8 §  
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TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2010–31.12.2010. 
 

9 §  
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA 
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että Technopolis Oyj:n taseen 31.12.2010 mukaan yhtiön tilikauden ja 
edellisten tilikausien voittovarat olivat 13.827.652 euroa.  
 
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Technopolis Oyj:n 
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen 
mukaisesti (Liite 6). 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Technopolis Oyj:n 
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko 
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 11.4.2011. 

 
10 §  
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA 
TOIMITUSJOHTAJALLE 
 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2010–31.12.2010 
toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
 
Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 
tässä asiakohdassa 1.215.635. 

 
11 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita 
pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 7). 

 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:  
 
hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, 
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.  
 
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
ehdotuksen mukaisesti, että vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta 
tai yhtiöltä hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Jos palkkioita ei voida 
maksaa yhtiön osakkeilla, ne maksetaan kokonaan rahassa. Osakkeet hankitaan 
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kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2011 on 
julkistettu. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita 
ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
mukaan myös, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen 
jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen 
puheenjohtajalle 1.200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien 
puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 600 euroa 
kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan 
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 
 

12 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3. kohdan mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 
neljä (4) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 
 
Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi 
(6) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8). 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 
 

13 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 
 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 
 

Teija Andersen, 
Pertti Huuskonen, 
Pekka Korhonen, 
Matti Pennanen ja 
Timo Ritakallio, sekä 

 
 valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi 

 
Carl-Johan Granvik. 

 
Hallituksen uusi jäsenehdokas Carl-Johan Granvik esitteli itsensä. 
 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että Pertti 
Huuskonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Carl-Johan Granvik 
varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi. 
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Yllä mainittu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin 
pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9). 
 
Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu 
suostumus tehtävään. 
 
Yhtiökokous päätti yllä mainitun hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: 
 

Pertti Huuskonen, puheenjohtaja 
Carl-Johan Granvik, varapuheenjohtaja 
Teija Andersen, 
Pekka Korhonen, 
Matti Pennanen sekä 
Timo Ritakallio. 

 
Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä 
asiakohdassa 75.899. 
 

14 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 
että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen 
mukaisesti (Liite 10). 

 
Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun 
mukaan. 
 
Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä 
asiakohdassa 19.472. 
 

15 §  
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 
 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6. kohdan mukaan yhtiöllä on yksi (1) 
tilintarkastaja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi (1) 
varatilintarkastaja. Sekä tilintarkastajan että mahdollisen varatilintarkastajan tulee 
olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. 
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 
että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 11). 
 
Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään. 
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Yhtiökokous päätti yllä mainitun hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että Tapio Raappana tulee toimimaan 
päävastuullisena tilintarkastajana. 

 
16 §  
HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS 
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI 
 

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa nimitystoimikunnan 
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat 
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn 
ehdotuksen mukaisesti (Liite 12). 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja 
hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle 
yhtiökokoukselle seuraavasti: 

Nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä kolme kolmea 
suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä. 
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeen-omistajan 
nimeämä jäsen. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella 
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 
on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. 
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus 
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen 
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on 
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä 
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen, jos 
osakkeenomistaja viimeistään kaksi päivää ennen nimeämisoikeuden ratkaisevaa 
päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. 
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus määräytyy 
viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella. 

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, 
ellei yhtiökokous toisin päätä. Nimitystoimikunta valmistelee edellä tarkoitetut 
ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa 
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta viimeistään 
kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla nimeämisoikeutetuilla 
osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimeämistoimikuntaan 
viimeistään samana päivänä. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä kasvaa vastaavasti. 
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Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta 
toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä 
on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos 
osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka 
olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan. 

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä 
hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan corporate governance -koodin 
mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset 
riippumattomuudesta yhtiöstä. 

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 
tässä asiakohdassa 75.899 ja tyhjiä ääniä 2.028. 

 
17 §  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA 
SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN 
ANTAMISESTA 
 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn 
ehdotuksen mukaisesti (Liite 13). 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
12.677.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
 
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). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää 
kannustinjärjestelmiä varten. 
 
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen 
päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.  
 
Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 
tässä asiakohdassa 1.239.767. 
 

18 §  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä 
olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja 
on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2011 lukien.  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.21. 
 
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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LIITTEET 
 
Liite 1  Ääniluettelo 
 
Liite 2a   Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n edustamien 

osakkeenomistajien äänestysohjeet sekä valtakirja 
 
Liite 2b   Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien 

äänestysohjeet sekä valtakirja 
 
Liite 2c   Svenska Handelsbanken AB (publ):n edustamien osakkeenomistajien 

äänestysohjeet sekä valtakirja 
 
Liite 3  Yhtiökokouskutsu (Kaleva, 4.3.2011) 
 
Liite 4  Tilinpäätösasiakirjat 
 
Liite 5  Tilintarkastuskertomus 
 
Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja 

osingonmaksusta päättämisestä 
 
Liite 7  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen 

jäsenten palkkioista 
 
Liite 8 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen 

jäsenten lukumäärästä 
 
Liite 9 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen 

jäsenten valitsemisesta 
 
Liite 10  Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioista 
 
Liite 11  Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta 
 
Liite 12  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus 

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi 
 
Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään 

osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 


