
PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2012
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2012

'~ TECI~OTREE

TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2012 klo 16.00 -16.50

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, Tuija Soanjärvi, KHT Sixten Nyman, KHT Toni Aaltonen,

asianajaja Carl-Henrik Wallin, VT Anu Kaskinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Koponen avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi
varatuomari Anu Kaskisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Asioita esiteltiin soveltuvin osin myös ruotsiksi ja
kysymyksiä voitiin esittää myös ruotsiksi.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat
olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, foita koskeva yhteenveto otettiin

pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Carl-Johan Numelin.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Bjarne Sumelius.

4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2012 yhtiön kotisivuilla internetissä. Tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön Internet-sivujen osoite oli myös julkaistu Helsingin

Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 5.3.2012.
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Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä

noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5§ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä

yhtiökokouksessa oli 51 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan

tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna

23.765.389 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan

liitteeksi (Liite 3) ja ääniluettelo oli kokouksen sihteerillä nähtävänä.

6§ VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA

TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Kaj Hagros piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta

toimintavuodelta 2011. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman

liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 7.3.2012 lähtien,

minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5-6).

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011.

8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA

PÄÄTTÄM I N E N

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei

jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 13.872.371,72 euroa, katetaan vapaan oman

pääoman rahastoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei

jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 13.872.371,72 euroa, katetaan vapaan oman

pääoman rahastoista.

9§ VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA

TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 koskevan seuraavia

henkilöitä:

Atul Chopra, hallituksen jäsen ajanjaksolla 23.3.2011-21.10.2011

Johan Hammaren, hallituksen jäsen,

Pentti Heikkinen, hallituksen jäsen,

Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja,

Ilkka Raiskinen, hallituksen varapuheenjohtaja,

Hannu Turunen, hallituksen jäsen,

Christer Sumelius, hallituksen jäsen,

David White, hallituksen jäsen, ja

Kaj Hagros, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille muille yllä mainituille hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 paitsi Atul Chopralle, jolle vastuuvapautta ei

myönnetty.

10§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen

jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 50.000

euroa vuodessa, varapuheenjohtajille 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 23.000

euroa vuodessa. Lisäksi maksettaisiin hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta

hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Edellä mainitut hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

.. .... .. .. .... ..
11§ HALLITUKSEN JASENTEN LUKUMAARASTA PAATTAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja

enintään kahdeksan (8) jäsentä.
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Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että

yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että

toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Johan

Hammaren, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Ilkka Raiskinen, Christer Sumelius ja Hannu

Turunen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Tuija Soanjärvi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat

henkilöt:

Johan Hammaren,

Pentti Heikkinen,

Harri Koponen,

Ilkka Raiskinen,

Tuija Soanjärvi,

Christer Sumelius, ja

Hannu Turunen.

13§ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle

maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle

maksetaan palkkio laskun mukaisesti.
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14§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana

jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni

Aaltosen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana

toimikaudella, joka päättyy 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jatkaa KHT-yhteisö

KPMG Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen.

15§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN

HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen

päättämään enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla muussa kuin

osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen

kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken

käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,

käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien

järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön

kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi

tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Hankkimisvaltuutus on

voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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16§ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-

OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN

ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen

päättämään enintään 22.500.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien

osakkeiden luovuttamisesta foko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön

osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai

osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön

kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen,

yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden

toteuttaminen, investointien rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana

yhtiönkannustusjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä

laajuudessa.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien

osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien

osakkeiden kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja

erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön

hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai

käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä

kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin

hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja

muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten

oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat
osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan
nähtävillä yhtiön internetsivuilla 11.4.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Yhtiökoko

Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:

y

Anu Kaskinen

~a:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

~. -

Carl-Johan Numelin

Tecnotree Corporation P.O. Box 93, (Finnoonniitynkuja7) FIN-02271 Espoo, Finland Business ID 1651577-0

tel +358 9 804 787., fax +358 9 8047 8307. www.tecnotree.com



PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2012

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.3.2012

TECNOTREE

LIITTEET

Liite 1 Yhteenveto Nordea Pankki Suomi Oy:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ)

äänestysohjeista

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Aäniluettelo

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Liite 8 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Liite 9 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

päättämiseksi

Liite 10 Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Liite 11 Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi

Liite 12 Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi

Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden

hankkimisesta

Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-

oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
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