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SPINNOVA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aika:  5.5.2022 klo 16.00 
 
Paikka:  Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki 
 
Läsnä:  Spinnova Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 

annetun lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla 
päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua 
yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä 
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. 

 
  Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta 

ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.  
 
  Läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Seppo Kymäläinen 

sekä ääntenlaskun valvojana ja pöytäkirjantarkastajana yhtiön 
lakiasiainjohtaja Lasse Holopainen. Läsnä oli lisäksi yhtiön talousjohtaja 
sekä teknistä henkilökuntaa.  

 
1 § 
KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 

Hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo 
Kymäläinen avasi kokouksen.  

 
2 § 
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti 
asianajaja Seppo Kymäläinen, joka piti myös yhtiökokouksen pöytäkirjaa. 
 
Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 
yhtiökokoukselle on julkistettu yhtiötiedotteilla ja yhtiön verkkosivuilla osin 8.3.2022 
ja osin 25.3.2022, ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 
yhtiökokouskutsun osana 25.3.2022 sekä kokonaisuudessaan yhtiön 
internetsivuilla samana päivänä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja 
muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää 
yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, 
että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua 
yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia 
ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.  

 
Todettiin, ettei määräaikaan 14.4.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen 
otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu 
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 22.4.2022 klo 10.00 
mennessä. Todettiin, ettei yhtiölle oltu toimitettu määräaikaan mennessä yhtään 
kysymystä. 
 
Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä. 
Videolähetyksen seuraajilla ei ollut reaaliaikaista mahdollisuutta esittää 
kysymyksiä tai puheenvuoroja, eikä pelkän videoyhteyden seuraamista katsottu 
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osallistumiseksi yhtiökokoukseen. Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen 
kielellä. 
 
Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan 
päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain 
mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman 
vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä 
annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). 
 
Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa 
voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota 
olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia 
edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa 
asiakohdissa välttämättä ole sama. 
 
Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä 
koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden 
neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei 
ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä 
tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus 
ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa 
noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 

 
3 § 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN 
 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa 
esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Lasse Holopainen.  

 
4 § 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja 
yhtiötiedotteena.  

 
Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty 
kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia. 
 
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä 
Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja 
päätösvaltainen. 
 
Kokouskutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).  

 
5 §  
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

 
Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko 
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan 
kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 
88 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 37 217 647 osaketta ja ääntä. 
Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).  
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6 § 
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, 
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 
 

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, 
yhtiön 6.4.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, 
konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja 
joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.  

 
Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4). 
 

7 § 
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
 

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 37 209 312 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
72,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen 
vahvistamisen puolesta annettiin 37 209 312 ääntä, vastaten 100,0 prosenttia 
annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden 
asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8 200 
kappaletta. 
 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.  

 
8 § 
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA 
PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5) 
ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tappio kirjataan kertyneisiin 
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 
 
Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen 
osallistui 37 217 647 osaketta ja ääntä, vastaten noin 72,54 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 
37 217 647 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen 
ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden 
lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta. 
 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja vuodelta 
2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 
 

9 §  
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA 
TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2021 
 

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 506 157 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
57,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden 
myöntämisen puolesta annettiin 28 979 265 ääntä, vastaten noin 98,21 prosenttia 
annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 526 892 
ääntä, vastaten noin 1,79 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa 
edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 295 kappaletta. 
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Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä ja 
toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan 
äänestykseen tässä asiakohdassa. 
 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden 
tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana 
toimineille henkilöille. 

 
10 § 
PALKITSEMISRAPORTIN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
 

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, 
yhtiön yhtiötiedotteella 6.4.2022 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti, joka on 
ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. 
Palkitsemisraportissa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja 
esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021. 
 
Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on 
neuvoa-antava. 
 
Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 32 707 707 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
63,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 
31 779 413 ääntä, vastaten noin 97,16 prosenttia annetuista äänistä ja 
palkitsemisraporttia vastaan annettiin 928 294 ääntä, vastaten noin 2,84 prosenttia 
annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla 
ei äänestetty oli 968 455 kappaletta. 
 
Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä 
palkitsemisraporttia.  
 

11 § 
PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY 
 

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, 
yhtiön yhtiötiedotteella 6.4.2022 julkaisema toimielinten palkitsemispolitiikka, joka 
on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.  
 
Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on 
neuvoa-antava. 
 
Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 656 459 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
55,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa 
kannatti 27 588 197 ääntä, vastaten noin 96,27 prosenttia annetuista äänistä ja 
palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 1 068 262 ääntä, vastaten noin 3,73 
prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden 
lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 637 503 kappaletta. 
 
Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä 
palkitsemispolitiikkaa.  
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12 § 
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kiinteä 2 000 
euron suuruinen kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita tai 
valiokuntakuntapalkkioita ei maksettaisi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti optio-
oikeuksien myöntämistä hallituksen jäseneksi ehdolla olevalle Sari Pohjoselle 
asiakohdassa 15 erikseen käsiteltävän valtuutuksen mukaisesti, mikäli tämä 
valitaan hallituksen jäseneksi. 

 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 
(Liite 8). 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 326 152 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
57,16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29 326 152 ääntä, vastaten 
100,0 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden 
lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 350 060 kappaletta. 

  
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen 
jäsenille maksetaan palkkio osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen 
mukaisesti. 

 
13 § 
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

 
Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 
 
Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka 
päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on kahdeksan (8). 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 
(Liite 8). 

 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 676 212 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
65,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 675 353 ääntä, vastaten yli 
99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin 859 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista 
äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei 
äänestetty oli 0 kappaletta. 

 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistetaan kahdeksan (8). 
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14 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 
 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi:  

 
Timo Soininen,  
Gert Kroner,  
Hanna Liiri,  
Vinicius Nonino,  
Juha Salmela,  
Harri Sundvik 
 

 ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:  
         
         Sari Pohjonen ja 
         Janne Poranen.  
 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi  
(Liite 8). 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 493 512 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
65,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 408 517 ääntä, vastaten noin 
99,75 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
ehdotusta vastaan annettiin 84 995 ääntä, vastaten noin 0,25 prosenttia annetuista 
äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei 
äänestetty oli 0 kappaletta. 

 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valinnasta 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 
 

15 § 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN 
ANTAMISESTA HALLITUKSEN JÄSENELLE  
 

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut 
yhtiökokoukselle, ehdollisena Sari Pohjosen valinnalle hallituksen jäseneksi, että 
yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (optioiden) antamisesta 
Sari Pohjoselle seuraavasti: 
 
Annettavat optiot mahdollistaisivat enintään 40 000 yhtiön osakkeen merkinnän. 
Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta olisi optioiden 
antamispäivää edeltävän kolmenkymmenen päivän osakkeen 
kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta. Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää 
optio-oikeuksien antamisen muista yksityiskohtaisista ehdoista. 

 
 Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. 
  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi  
(Liite 8). 
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Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 077 479 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
43,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 20 996 939 ääntä vastaten noin 
95,11 prosenttia annetuista äänistä ja noin 88,65 prosenttia asiakohdassa 
edustetuista osakkeista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta 
vastaan annettiin 1 080 540 ääntä vastaten noin 4,89 prosenttia annetuista äänistä 
ja noin 4,56 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden 
asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 
1 607 503 kappaletta vastaten noin 6,79 prosenttia asiakohdassa edustetuista 
osakkeista. 

 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 
optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenelle osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 
16 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 
 

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen 
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun 
mukaan. 
 
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 493 512 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
65,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen 
puolesta annettiin 33 493 512 ääntä, vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. 
Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen 
osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta. 
 
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

 
17 § 
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 
 

Merkittiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen 
ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että 
päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Markku Launis. 
 
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). 
 
Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään. 
 
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 493 512 osaketta ja ääntä, vastaten noin 
65,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen 
puolesta annettiin 33 493 512 ääntä, vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. 
Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen 
osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta. 
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Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Merkittiin, että 
PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana 
tulisi toimimaan KHT Markku Launis. 
 

18 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja 
on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.5.2022 alkaen. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.22. 
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Yhtiökokouksen puheenjohtaja:   ________________________ 
      Seppo Kymäläinen 
 
 
 
       
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:  ________________________ 
      Lasse Holopainen 
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