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Paikka:
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Läsnä:

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
ääniluettelosta (I-üte 1 ) ilmenevät osakkeenomi stajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet

ja

jäsenehdokkaat,

toinitusiohtaja, yhtiön dlintarkastajan päävashrullinen tilintarkastaja sekä
yhtiön ylintä johtoa.
1S

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Hallituks en puheenj oht aja P ertn Huuskonen avasi kokouks en.

2S
KOKOUKSEN JÄRJESTAYTTMINEN
Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittün asianajaja Manne ,{.iraksinen, joka
kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeusdeteen kandidaatti Jakob Storån.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat
menettelytavat.
Todettün, että kokous pidettiìn suomen kielellä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon
toimittamia äänestysohj eita.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
äänestvsohieista otettün oövtäkirian lütteiksi 0,i-ite 2a- Lijte 2l¡ ia Lüte 2c).

3S

PÖYTÁIilRJANTARKASTAJIEN
VALITSEMINEN

JA ÄÁNIreNI-ASKUN VALvoJIEN

Pöytâkirjantarkastajiksi valittün Juha Willberg ja Marla Mäki-Lohiluoma.
Ääntenlaskun valvo j iksi valittün Juha \Willberg ja Maqa Mäki-Lohiluoma.

4S
KOKOUKSEN I-AILLISUUD EN TOTEAMINEN

Todettän, että kokouskutsu

oli

julkaistu 5.3.2009 I(alevassa

ja

Helsingin

Sanomissa. I(okouskutsu oli julkaistu myös yhtiön kotisir,'uilIa internetissä.

növrtilln¡e
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Todettün, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöiär¡estyksen ja osakeyhtiólain
määráyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.
I(okouskutsu otetdin pöytäkirjan lütteeksi

(:jte

3a ja Lüte 3b)

5S

rÄsNeo LEVI EN T OT EAM INEN JA ÄÄNILUETTELON VATryI STAMINEN
Esitettün luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden
mukaan läsnä oli 138 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen
edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (I-üte 1). I(okouksessa oli sen
alkaessa edustettuina 24.820.763 osaketta ja àànta.

Todettän, että ääniluettelo vahvistetaan
mahdollisen äänestyksen alkaes

vasta ma

fl

osallistumistilannetta

sa.

6S

\rUODEN 2OO8 TILINPÄÄTÖTSNN, TOIMINTAKERTOMUKSEN
TILINTARKASTUSKERT OMUKSEN ESITTÁMINEN
Toimitusjohtaja Keith Silverang

piti

katsauksen, jossa

JA

hän käsitteli yhtiön

toimintaa r,.uonna 2008.

Esitettän tiïkauden

1,.1,.2008-31,J,22008

tilinpäätös sekä

hallituksen

toimintakertomus.

Todettiìn, että tilinpäãtösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsi¡,.uilla
osakeyhtiölain edellyttämãn a)an errnen yhtiökokousta.
Tilinpäätösasiakirj at otetdjn pöytãkirj an lütteiksi (I-üte a).

Esitettün tilintarkastuskertomus, joka otettün pöytäkirjan lütteeksi Güte 5).

7S
T

ILINPÄÄT ÖTSBN VAI{VI STAMINEN
Yhtiökokous vahvisri tilinpäätöksen riLikaudelta 1.7.2008-37.12.2008.

Merkittìin, että hallintarekisteröityien osakkeenomistajien tyhjiá ääniä oli
asiakohdassa 2.683.167

tässä

.

8S

TASEEN OSOTTTAMAN VOITON
PÄÄTTÄMINEN

reyr¡UINEN

JA OSTNGONMAKSUSTA

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
vatat olivat 9.159.372 euroa.

oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettã emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,L2 euoz osakkeelta. Ehdotuksen

Todettiìn, että hallinrs
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mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka

osingonmaksun
täsmäyÿspáivànà 31.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7 .4.2009 .

Hallituksen ehdotus otettün pöytäkirian lütteeksi (I-üte 6)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,L2 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäyÿspäivanà 31.3.2009
ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 7 .4.2009.

es
VASTUTIVAPAUDESTA

TOIMITUSJOHTAJALLE

PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA

Yhtiökokous päätti myöntàà vastuuvapauden tiljkautena

1..1,.2008-31,.1,2.2008

toimineille hallituks en äsenille a toimitus ohtaj ille.
j

j

j

Merkitdin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ààrnà olt
tässä asiakohdassa 85.000 ja tyhjlã äàrL'ä 2.436.921..

10s
I

IALLIT U KS EN JÃSENT EN PALKKI

OI

STA PÄÃTTÄMINEN

Todettjin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön
osakkeisra, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville halliruksen
jäsenille, hallituksen päätoimista puheenjohtajaa Pertti Huuskosta lukuun
ott^m^tta-, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätty'välti
toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:
3 0. 000 eutoa, s ekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

hallituks en varapuheen 1ohøjalle

Ehdotuksen mukaan enintään puolet vuosipalkkioista voidaan maksaa
Technopolis Oyj:n osakkeina tat rahana siten, että hallituksen jäsen velvoitetaan
hankkimaan yhtiön osakkeita siten, että hallituksen jäsen ei s^ luowuttaa
vuosipalkkiona saaitja osakkeita ennen kuin hänen jäsenlytensá hallituksessa on
p^ ttyrryt.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että

hallituksen
kokouksün osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille r,'uosipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta ja ettà hallituksen jäsenten matkakulut
kotv ataan yhtiön matkus tus säännön mukats es ú.

Todettiìn, että yhtiön varsjnainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pettr
Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, ioka on
alkanut 15.9.2008 ja pãàtt1ry tilikautena 201,0 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hailinrs on mainitun yhtiökokouksen
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päätöksen mukaisesti laatinut Fluuskosen kanssa erillisen palkkiosopimuksen
hänen palkkiostaan j a eduistaân mairritulle toirnikaudelle.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että Huuskoselle
maksetaan ajalta, joka alkaa '"'uoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja
pàLàtqry seuiaavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkio
palkkiosopimuksen mukaan, kuitenkin siten, että þseiseltä ajalta Huuskosen
tahapalkkiota alennettaisijn hänen kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15
ptosen'lla.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että yhtiön hallinrs
valtuutetaan jatkamaan palkkiosopimusta Pertti Huuskosen kanssa alkuperäisin
ehdoin r,'uodella siten, että se päättyisi dlikautena 2011 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli dlikautena 2070 pidettávä varsinainen
yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle
uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa páàttyy ennen
dlikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tsllka.uterra 2011
pidettávään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoirnisena
asiantuntijana.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettün pöytäkirjan lütteeksi (I-üte
Osakkeenomistaja

7)

kish Life Internadonal Ltd:n

(99.1,52 osaketta) edustaja
ICmmo Penttlä ehdotti, ettá yhtiökokous vahvistaisi euromaãràisesti myös
hallituksen puheenjohajan palkkion. Osakkeenomistaja Oulunseudun
Osakesäästäjien (960 osaketta) edustaja Ântti Jylhä totesi periaatteessa
kannattavansa palkkioiden ilmoittamista selkeänä etromààrànà. -Asiassa ei
kuitenkaan vaadittu âänesÿstä, vaan näkökohtien kirj aamista pöytäkiriaan.

Yhtiökokous päätti, että Petti Huuskoselle maksetaan ajalta, joka alkaa r.uoden
2009 vatsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 1a pààtýy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, palkkio Huuskosen palkkiosopimuksen mukaan,
kuitenkin siten, että þseiseltä ajalta Huuskosen rahapalkkiota alennettaisün hänen
kustannussäästöaloitteensa mukaisesti 15 prosendlla. Muille hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä paàttyvàIø
toimikaudelta ehdotuksen mukaiset r,'uosi- ja kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustuss àànnön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti edelleen, että hallitus valtuutetaan jatkarnaan Pertti Fluuskosen
kanssa laadittua palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin r,'uodella siten, että se
päättyisi tiLikautena 201,1, pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
kuitenkin siten, että mikrili dïkautena 2010 pidettàvà varstnainen yhtiökokous ei
valitse Fluuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle
toimikaudelle tai mikáli hänen puheenjohtajuutensa páàtt1ry ennen tilikautena 2011
pidettávää varsinaista yhtiökokousta, hän on dlikautena 201,1 pidettávään
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantunllana.

Merkitdin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhiiä ääniä
asiakohdassa 230.287

.

oli

tässä

r,öYrrircn¡e
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11S

HALLITUKSEN JASENTEN LUKUMÄÁRÄSTÃ PÄÄTIÄTVTINBN
Todettiìn, ettã yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vàhintà,àn nelJà $)
iäsentä ja entntzàn seitsemän (7) iäsentá.
Todettün, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön
osakkeista, oüvat ehdottaneet )'htiökokoukselle, etrá yhtiön halli¡uþ5s¡ jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otetdjn pöytäkirjan lütteeksi (I-üte

B)

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittijn, että hallintarekisteröityjen osakkeenornistajien tyhjiä ääniä oli

tässä

asiakohdassa 285.467.

12S

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Todettün, että yhtiöiärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi pààttyy
vümeistään toisena valinnan jälkeisenä dLikautena pidettävän varsinaisen
yhtìökokouksen päättyessä.

Todettün, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosentda yhtiön
osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka pààtqy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi
Jussi l(uutsa,

Matti Pennanen,
Timo RitakalTto, ja
Erkki Veikkolainen, sekä
v alitaan uudeksi

hallituksen j äseneksi

Teija.{ndersen.

Mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, etttà

hallituksen

varapuheenj ohtai aksi v ahtaan Matd Pennanen.

Todettän, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti
Huuskosen hallinrksen päätoirniseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka on
alkanut 15.9.2008 ta pààttyy dÏ-lçautena 201,0 pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotuksen mukaan yhtiön halLitukseen kuuluisi siten
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asd yllä mainittujen
henkilöiden lisäksi hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Pertti Fluuskonen.
YIIä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan lütteeksi (I-üte 9).
5
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Todettün, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu
suosfumus tehtävään.

\'htiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että toirnikaudeksi, loka pààttyy seurâavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
vahtaan hallituksen jäseniksi, Pertti Huuskosen lisäksi, seuraavat henkilöt:

Matti Penn

\r^rapuheenjohtaja

^îefi ,

Teiia ,{.ndersen,
Jussi Kuutsa,

Timo Ritakallio, sekä
Erkki Veikkolainen.

Merkittän, että hallintarekistetöityjen osakkeenomistajieî tyhjrä ääniä oli
asiakohdassa 285.467

tässä

.

1.rs
TTLTNTARKASTAJAN PALKKTOSTA pÄÄTtÁrvrrNnN

Todettün, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosentda yhtiön
osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan

p

alkkio tilintarkasta j an kohtuullisen laskun mukaan.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettjin pöytäkirian lütteeksi Güte 10)
Yhtiökokous päätti yllã mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesd,
etttà tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

Merkittän, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhji'á ääniâ oli

tässä

asiakohdassa 285.467

14S
T

ILINTARKASTAJAN VALIT S EMINEN
Todettiìn, että yhtiöjárjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Jos
tilintarkastaja ei ole dlintarkastusyhteisö, vahtaan lisäksi yksi (1) varatilintarkastaja.
Sekä tilintarkastajan ettà mahdollisen varadlintarkastajan n¡lee olla
I(eskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia taí dlintarkastusyhteisöjä.
Tilintarkastalan ja varadlintarkastajan teht'àvà pãàttyy vaaia seuraavan varsinaisen
yh

tiökokouksen päättyessä.

Todettün, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 39 prosenttia yhtiön
osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toifnikaudeksi, joka pààtqry
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
tilintarkastajaksi I(HT-yhteisö KPMG Oy A.b, päävastuullisena tilintarkastajana
Tapio Raappana.
Mainitnrjen osakkeenomistajien ehdotus otettjin pöytákirjan lütteeksi @üte 11)

növrarcn¡e
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Todettiìn, että ehdotetulta tilintarkastaialta on saatu suostu

s tehtävään.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että toinikaudeksi, joka pààttyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päâttyessä,
vahtaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
dl.intarkasta jana T apio Raappana.

Merkittün, että hâllintarekisteröityjen osakkeenomistaiien tyhjiä ääniä oli
asiakohdassa 285.467

tässä

.

15S

HALLITUKSEN

E

HD OTU

S

YHT I ÖJÄRJE STYKSEN MUUTTAMI

S

E

STA

Todettün, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettà yhtiön
yhtiöjär¡estyksen 8 $ muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa
vijmeistään kolme vijkkoa ennen yhtiökokousta.
Hallituksen ehdotus otetdin pöytäkirian lütteeksi Q-nte

1,2)

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.

Merkittiìn, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhiiä ääniä oli

tässä

asiakohdassa 55.180.

16S

IIALLITUKSEN

PÄÄTTÄMÄÄN oMIEN

VALTUUTTAMINEN
OSAKKEIDEN HÄNKKIMISESTA

Todettün, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallinrs valtuutetaan
pààttàrrrààn yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan lütetyn
ehdotuksen mukaisesti Oüte 13).
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päãttämààn yhtiön omien osakkeiden
hankkimis

es

ta hallituks en ehdo tuks en mukais

es

d.

17S

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÁMÄÄN oSAKEANNISTA
SEKA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA
Todettün, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
pààttàmààn osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 lur.'un 1 $:ssä tarkoitetnrjen
osakkeisijn oikeuttavien edtyisten oikeuksien antamisesta seuraavasú..
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14.300.000 osaketta, mikä vastaa notn 24,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
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Hallitus pààttàà kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden 1uor,'uttamista. Osakeanti ,^ osakkeisjjn
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnatnr anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.1,1.2007 ja yhtiökokouksen 27.3.2008
valtuutukset pààttamààn osakeannista sekä osakkeisijn oikeuttavien
^ntz;m^t

eriryisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 26.3.2012 asrt.
Hallituksen ehdotus otetdin pöytäkirian lütteeksi Güte 14)

Todettän, että hallitus

oli

kokouksessaan 26.3.2009 pààttànyt muuttaa
ehdotuksensa siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosentda
yhtiön kaikista osakkeista. Muilta osin ehdotus sáil¡,y ennallaan.
Hallituksen muutetflr ehdotus otetdjn pöytäkirjan lütteeksi (I-üte 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen pààttarrrààn osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti siten, että
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäätä voi olla yhteensä enintään
11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosentd.a yhtiön kaikista osakkeista.

Merkittiìn, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ààntà olt
tässä asiakohdassa 2.586.020 ja tyhlià

^än1ä

5.103.595.

18S

IIALLITUKSEN EHDOTUS

osAKEpALrsroJÄRJESTELMÄN 20104012

KEVTTÖÖNOTTAMISESTA
Todettün, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, etrá yhtiökokous päättäisi
osakepalkkiojärjestelmästä Technopolis-konsernin avainhenkilöille pöytál<tgaan
liitetvn ehdotuksen mukaisesti llüte 16).
Yhtiökokous päätti osakepalkkiojärjestelmästä hallituksen ehdotuksen mukaisesd..
Hallitus totesi, että osakepalkkiojärjestelmän perusteella ei voida antaa osakkeita
yhtiön halLituksen j äsenelle.

Merkittän, että hallintatekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ààntà oh
tässä asiakohdassa 6.104.616 ja qhjià ãànlä 453.551..

les
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Merkittün, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä
olevat osakkeenomistajat, ellei pöytãkirjassa toisin mainita.
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Puheenjohtaja toresi, että asialistzr asiat ovat loppuun käsitelty ia ettz pöytäkiria
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