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TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2010 klo 13.00

Paikka: Teknantie 12 (Innopoli 1), Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuna kokouksessa vahvistetusta
ääniuettelosta (Lte 1) ilenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kai halltuksen jäsenet ja jäsenehdokkaat,

toimtusjohtaja, yhtiön tintarkastajan päävastuulnen tintarkastaja sekä
yhtiön ylintä johtoa.

1 §
KOKOUKSEN AVAAINEN

Halltuksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen avasi kokouksen.

2§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittin asianaiaia Manne Airaksinen, joka
kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Jakob Storån.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat
menettelytavat.

Todettin, että kokous pidetti suomen kielellä.

Puheenjohtaja selosti halntarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon

toimttama äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen haltarekisteröityen osakkeenomistajien

äänestysohjeista otetti pöytäkijan litteiksi (Lte 2a, Lite 2b ja Lite 2c).

3 §
PÖYTÄKRJANTARSTAJIEN
VALITSEMINEN

JA ÄÄNTENLASKU VALVOJIEN

Pöytäkijantarkastajiksi valtti Ritva Karling ja Esa Koponen.

Aäntenlaskun valvojiksi valittin Ritva Karling ja Esa Koponen.

4§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2010 Kalevassa ja Helsingin

Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön kotisivua internetissä.
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Todettin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain
määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltaien.

Kokouskutsu otettin pöytäkijan litteeksi (Lte 3a ja Lite 3b).

5 §
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄILUETTELON VAHVSTAMINEN

Esitetti luettelo osalstumistianteesta kokouksen alkaessa ja ääniuettelo, joiden

mukaan läsnä oli 124 osakkeenomistajaa joko henkiökohtaisesti tai lakiääräisen
edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Lüte 1). Kokouksessa oli sen
alkaessa edustettuna 26.730.202 osaketta ja ääntä.

Todettin, että ääniuettelo vahvistetaan vastaamaan osalstumistiannetta

mahdollsen äänestyksen alkaessa.

6§
VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKRTOMUKSEN JA
TILINTARSTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimtusjohtaja Keith Silverang piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön
toimtaa vuonna 2009.

Esitetti tikauden 1.1.2009-31.12.2009 tipäätös sekä haltuksen
toimntakertomus.

Todettin, että tipäätösasiakijat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivua

osakeyhtiölai edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilpäätösasiakijat otettin pöytäkijan litteiksi (Lüte 4).

Esitetti tintarkastuskertomus, joka otettin pöytäkijan litteeksi (Lte 5).

7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tipäätöksen tikaudelta 1.1.2009-31.12.2009.

Merkittin, että halltarekisteröityen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä

asiakohdassa 100.000.

8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN

Todettin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön tikauden ia
edellsten tiausien voittovarat olivat 11.531.267 euroa.

Todettin, että haltus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön

jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euro a osakkeelta. Ehdotuksen
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mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajile, jotka osingonmaksun
täsmäytspäivänä 31.3.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2010.

Haltuksen ehdotus otettin pöytäkjan litteeksi (Lte 6).

Yhtiökokous päätti halltuksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön

jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajile, jotka osingonmaksun täsmäytspäivänä 31.3.2010
ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 9.4.2010.

Merkitti, että halltarekisteröityen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä

asiakohdassa 100.000.

9 §
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tiautena 1.1.2009-31.12.2009

toimeile halltuksen jäsenie ja toimtusjohtajale.

Merkitti, että hallntarekisteröityen osakkeenomistajien vastustavia äänä oli

tässä asiakohdassa 85.000 ja tyhjiä ääniä 100.000.

" 10 §

HALITUKSEN JÄSENTEN PALKKOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön

osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valttavile halltuksen jäsenie

maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyältä
toimkaudelta seuraavat vuosipalkkot:

haltuksen varapuheenjohtajale 30.000 euroa, sekä

muie halltuksen jäsenie kulekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkoista 50 prosenttia maksetaan markknoilta hankittavia Technopolis
Oyj:n osakkeina. Osakeet hankitaan kolmen vion kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Halltuksen jäsen ei
saa luovuttaa vuosipalkona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyyensä
halltuksessa on päättynyt. Haltuksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava

osakeomistus palvelee kaikken osakkeenomistajien etua.

Maitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että halltuksen ja sen
valiokuntien kokouksii osallstusesta maksetaan haltuksen jäsenie
vuosipaloiden lisäksi kokouspalkkota 600 euroa halltuksen tai valiokunnan
kokoukselta ja että haltuksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön

matkustus säännön mukaisesti.
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Todettin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinut Pertti
Huuskosen halltuksen päätoimseksi puheenjohtajaksi toimaudeksi, joka alkoi
15.9.2008 ja päätty tikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä. Yhtiön haltus on mainitu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti

laatinut Huuskosen kanssa erisen sopimuksen ("Palkkosopimus") hänen
palostaan ja eduistaan maitulle toimkaudelle. Yhtiön varsinaisen

yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön halltus on
jatkanut Huuskosen Palkkosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se
päättysi tikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Miäli

tiautena 2010 pidettävä varsinaien yhtiökokous ei valtse Huuskosta

päätoimseksi puheenjohtajaksi tuolloin alavale uudelle toimaudelle tai mikäl

hänen puheenjohtajuutensa päätty ennen tikautena 2011 pidettävää varsinaista
yhtiökokousta, hän on tikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

asti yhtiön käytettävissä päätoimsena asiantuntijana.

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että
mikäli Pertti Huuskonen valtaan haltuksen päätoimseksi puheenjohtajaksi,

Huuskoselle maksetaan palkko Palosopimuksen jatkamsesta laaditun
sopimuksen mukaan. Huuskosen rahapalko tulisi olemaan 339.000 euroa
vuodessa. Rahapalkon lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetui ja muin

etuhi, jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista,

jotka tarjotaan Technopolis-konserlln kokopäiväisessä työ- tai toimsuhteessa
toimvie henkiöile. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelai
mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lai mukaisesti.

Maittujen osakkeenomistajien ehdotus otettin pöytäkijan litteeksi (Lte lj.

Yhtiökokous päätti maittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että
miäl Pertti Huuskonen valtaan halltuksen päätoimseksi puheenjohtajaksi,

Huuskoselle maksetaan palko Palkosopimuksen jatkamsesta laaditun
sopimuksen mukaan. Muie haltuksen jäsenie maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyältä toimkaudelta ehdotusen mukaiset vuosi-

ja kokouspalkkot, kuitenki siten, että vuosipalkkoista 50 prosenttia maksetaan
markkoilta hankittavia Technopolis Oyj:n osakkeina. Halltuksen jäsenten

matkakulut korvataan yhtiön matkustus 
säännön mukaisesti.

Merkitti, että halltarekisteröityen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä

asiakohdassa 100.000.

11 §
HALITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettin, että yhtiöjärjestyksen mukaan halltukseen kuluu vähitään neljä (4)
jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettin, että osakl(eenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön

osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön halltuksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Maittujen osakeenomistajien ehdotus otettin pöytäkijan litteeksi (Lte 8).
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Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että halltuksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkitti, että hallntarekisteröityen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli

tässä asiakohdassa 16.238 ja tyhjiä ääniä 100.000.

12 §
HALITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettin, että yhtiöjärjestyksen mukaan halltuksen jäsenen toimkausi päätty
vieistään toisena valnnan jälkeisenätikautena pidettävän varsinaisen

yhtiökokouksen päättessä.

Todettin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön

osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimaudeksi, joka päätty
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen haltuksen

jäsemsi

Teija Andersen,
Pertti Huuskonen
Matti Pennanen,
Timo Ritakalo, ja
Erkk Veikkolainen, sekä

valtaan uudeksi haltuksen jäseneksi

Pekka Korhonen.

Maitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet,
valitaan halltuksen päätoimseksi puheenjohtajaksi

varapuheenjohtajaksi samaksi toimkaudeksi.

että Pertti Huuskonen
Ja Matti Pennanen

Ylä maittujen osakeenomistajien ehdotus otettin pöytäkijan litteeksi (Lüte 9).

Todettin, että kaikita halltuksen jäseniksi ehdotetuta henkiöiltä on saatu
suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että toimaudeksi, joka päätty seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

valitaan halltuksen jäseniksi seuraavat henkiöt:

Pertti Huuskonen, päätoimnen puheenjohtaja
Matti Pennanen, varapuheenjohtaja
Teija Andersen,
Pekka Korhonen,
Timo Ritakalo, sekä
Erkk Veikkolainen.
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Merkitti, että halntarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äänä oli

tässä asiakohdassa 552.529 ja tyhjiä ääniä 169.139.

13 §
TILINTARKSTAJAN PALKKOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön

osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittavalle tintarkastajale
maksetaan palko tintarkastajan kohtuullsen laskun mukaan.

Maittujen osakkeenomistajien ehdotus otettin pöytäkijan litteeksi (Lte 10).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että tintarkastajale maksetaan palko tintarkastajan kohtuulsen laskun
mukaan.

Merkitti, että hallntarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äänä oli

tässä asiakohdassa 3.010.471 ja tyhjiä ääniä 102.819.

14 §
TILINTARSTAJAN VALITSEMINEN

Todettin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tintarkastaja. Jos
titarkastaja ei ole tintarkastusyhteisö, valitaan lisäksi yksi (1) varatintarkastaja.

Sekä tintarkas taj an että mahdollsen varatintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarn hyväksymiä titarkastajia tai titarkastusyhteisöjä.
Tiltarkastajan ja varatintarkastajan tehtävä päätty vaala seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä.

Todetti, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön

osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimaudeksi, joka päätty
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen

tintarkastajaksi KHT -yhteisö KPMG Oy Ab.

Mainittujen osakeenomistajien ehdotus otettin pöytäkjan litteeksi (Lte 11).

Todettin, että ehdotetuta titarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että toimkaudeksi, joka päätty seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

valitaan uudelleen titarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab
on iloittanut, että Tapio Raappana tulee toimaan päävastuullisena

titarkastajana.

Merkitti, että hallntarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia äänä oli

tässä asiakohdassa 3.010.471 ja tyhjiä ääniä 102.819.

15 §
HALITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA
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Todettin, että halltus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön

yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että haltuksen jäsenen toimausi päätty
vaala seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi halltus oli
ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen
tulisi toimttaa vÜfeistään kolme vikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin
vieistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytspäivää. Ehdotuksen

mukaan 8 § muutetaan edelleen siten, että yhtiökokouskutsu voidaan
vaitoehtoisesti toimttaa julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivua.

Halltuksen ehdotus otettin pöytäkijan litteeksi (Lte 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä halltuksen ehdotuksen
mukaisesti.

Merkitti, että haltarekisteröityen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä

asiakohdassa 100.000.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkitti, että yhtiökokouksessa tehtyä päätöksiä ovat kannattaneet kai läsnä
olevat osakeenomistajat, ellei pöytäkijassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkija
on nähtäviä yhtiön internetsivua vieistään 9.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:05.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)
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Yhtiökokouksen puheenjohtaja: dM
Manne Aiaksinen

Vakuudeksi: ~~
J..ob Stod

Pöytäkija tarkastettu ja hyväksytty:
~ C/7

Ritva Karling

~~
Esa Koponen

.-
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Aänuettelo

Skandiaviska Enskida Banken AB (publ):n
osakl(eenomistajien äänestysohjeet sekä valtakija

edustamen

Nordea Pankk Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien
äänestysohjeet sekä valtakrja

Svenska Handelsbanken AB (publ):n edustamen osak(eenomistajien
äänestysohjeet sekä valtakja

Yhtiökokouskutsu/Kaleva

Yhtiökokouskutsu/Helsingin Sanomat

Tilnpäätösasiakijat

Tilntarkastuskertomus

Haltuksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä Ja

osingonmaksusta päättämisestä

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus halltuksen jäsenten palkkoista
päättämsestä

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
päättämsestä

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus halltuksen jäsenten valtsemisesta

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus titarkas 
taj an palosta

päättämsestä

Eräiden osakkeenomistajien ehdotus tintarkastajan valtsemisesta

Halltuksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
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