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Aaniluettelo yhtiokokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on 
taman poytakirjan liitteena 1. Lisaksi kokouksessa olivat lasna 
asianajaja Mika Stahlberg seka liitteesta 1 ilmenevat muut henkilot. 

1 KOKOUKSEN AVAUS, PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VAlINTA 

Kokouksen avasi hallituksen pUheenjohtaja Heikki Hornborg. Taman jalkeen 
kokouksen pUheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mika Stahlberg, joka kutsui Vilma 
Wiitakorven kokouksen sihteeriksi. 

1 KOKOUKSEN lAllLlSUUDEN JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin, etta kokouskutsu oli toimitettu yhtion osakkeenomistajien tietoon 
yhtiojarjestyksen edellyttamalla tavalla. 

Lisaksi todettiin, jaljennokset kokouskutsussa mainituista hallituksen ja sen 
valiokuntien ehdotuksista seka kokouskutsu ovat olleet saatavilla Etteplan Oyj:n 
internet-sivuilla osoitteessa www.etteplanJi.Yhtiontilinpaatos.toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus ovat olleet saatavilla mainituilla internet-sivuilla 3.3.2010. 
Asiakirjoista on lahetetty pyydettaessa jaljennokset osakkeenomistajille ja ne olivat 
saatavilla myos yhtiokokouksessa. 

Taman jalkeen hyvaksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja paatosvaltaiseksi. 

2 POYTAKIRJANTARKASTAJIEN VAlINTA 

Poytakirjan tarkastajiksi ja samalla aanten laskijoiksi valittiin yksimielisesti Juhani 
Makirinne ja Outi-Maria Liedes. 

3 AANILUETTElON VAHVISTAMINEN 

Todettiin, etta kokouksessa on lasna 22 osakkeenomistajaa edustaen 9.729.407 
osaketta, joka edustaa 48,21 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja osakkeiden 
tuottamasta aanimaarasta. 
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Puheenjohtaja totesi, etta kokouksen nyt jarjestaydyttya siirrytaan esityslistan 
mukaisesti kasittelemaan yhtion tilinpaatosta. 

4	 TILlNPAATOKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTAMINEN 

Esitettiin tilinpaatos ja tilintarkastuskertomus 31.12.2009 paattyneelta tilikaudelta. 

5	 TULOSLASKELMAN, TASEEN JA KONSERNITULOSLASKELMAN JA 
TASEEN VAHVISTAMINEN 

Paatettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase seka konsernituloslaskelma ja -tase. 

6	 PAATOS TOIMENPITEISTA, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN 
VOITTO ANTAA AIHETTA (SISALTAEN OSINGONMAKSUVALTUUTUKSEN) 

Paatettiin yksimielisesti maksaa kaytettavissa olevista voittovaroista osinkoa 
vuodelta 2009 0,04 euroa osakkeelta eli yhteensa 807.176,56 euroa. Paatettiin 
maksaa tama osinko 7.4.2010. Osingon maksun tasmaytyspaiva on 29.3.2010. 

Todettiin, etta jaljelle jaavat voittovarat jatetaan vapaaseen omaan paaomaan. 

7	 VASTUUVAPAUDEN MYONTAMINEN 

Paatettiin yksimielisesti myontaa vastuuvapaus hallituksen jasenille ja 
toimitusjohtajalle. 

8	 HALLlTUKSEN JASENTEN LUKUMAARA, PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN 
PALKKIO 

Paatettiin yksimielisesti, etta hallituksen jasenten lukumaara on kuusi (6). 
Hallituspalkkioiden osalta paatettiin yksimielisesti, etta hallituksen jasenen 
kuukausipalkkio on 1.300 euroa hallituksen jasenten ja 2.600 euroa hallituksen 
puheenjohtajan osalta. Hallituksen kokouspalkkiot ovat hallituksen jasenten osalta 
600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan osalta 1.200 euroa 
kokoukselta. Tilintarkastajan palkkion osalta paatettiin yksimielisesti, etta se 
suoritetaan laskun mukaisesti. 

9	 HALLlTUKSEN JASENTEN VALINTA 

Paatettiin yksimielisesti valita Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, 
Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamaki hallituksen jaseniksi tulevalle 
kaudelle. 
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TILINTARKASTAJAN VALINTA 

Paatettiin yksimielisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy yhtion tilintarkastajaksi, 
paavastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. 

HALLlTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OSAKEANNISTA SEKA 
OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN 
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA SEKA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUT
TAMISESTA 

Paatettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus paattamaan osakeannista seka optio
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
seka omien osakkeiden luovuttamisesta liitteena 3 olevan hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Hallitus valtuutettiin paattamaan enintaan 4.000.000 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia osakeyhtiolain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisia oikeuksia yhdessa tai 
useammassa erassa. Valtuutus sisaltaa oikeuden paattaa antaa joko uusia 
osakkeita tai yhtion hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus sisaltaa oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiolain 9 luvun 3 §:n 
mUkaisesta merkintaetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai 
optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen. Valtuutus sisaltaa myos oikeuden maarata kaikista osakeannin, optio
oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Valtuutus sis~maa siten oikeuden paattaa merkintojen hinnoista, 
merkintaan oikeutetuista ja muista merkintaehdoista. Osakkeenomistajien 
merkintaetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttaen, etta tahan on yhtion kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtion 
liiketoiminnan kehittaminen tai paaomahuoltoon liittyva jarjestely taikka henkiloston 
kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu paattamaan, etta 
osakkeita voidaan merkita apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 
Valtuutus sisaltaa oikeuden paattaa merkintahinnan merkitsemisesta 
osakepaaoman ja sijoitetun vapaan oman paaoman rahaston valilla. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiokokouksen paatoksesta alkaen 24.3.2010 
ja paattyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. 

HALLlTUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA 

Paatettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus paattamaan omien osakkeiden 
hankkimisesta yhdessa tai useammassa erassa yhtion vapaalla omalla paaomalla 
liitteena 4 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Omia osakkeita voidaan hankkia enintaan 2.000.000 kappaletta. Omien osakkeiden 
hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa 
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eli hallituksella on mahdollisuus paattaa myos suunnatusta omien osakkeiden 
hankinnasta. 

Valtuutus sisaltaa oikeuden paattaa yhtion osakkeiden hankkimisesta kaikille 
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen 
paattamasta hinnasta tai jUlkisessa kaupankaynnissa osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n jarjestamassa julkisessa 
kaupankaynnissa siten, etta yhtion hallussa olevien omien osakkeiden 
yhteenlaskettu maara on enintaan kymmenen (10) prosenttia yhtion kaikista 
osakkeista. Omien osakkeiden vahimmaishankintahinta on osakkeen alin julkisessa 
kaupankaynnissa noteerattu markkinahinta ja enimmaishankintahinta vastaavasti 
osakkeen korkein julkisessa kaupankaynnissa noteerattu markkinahinta 
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikali osakkeita hankitaan julkisessa kaupankaynnissa, osakkeet hankitaan muussa 
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Talloin omien osakkeiden 
hankintaan tulee olla yhtion kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan 
hankkia kaytettavaksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai kaytettavaksi 
muissa rakennejarjestelyissa. Osakkeita voidaan kayttaa myos henkiloston 
kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitaa yhtiolla, 
mitatoida tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtion vapaata omaa paaomaa. 

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiokokouksen paatoksesta 
alkaen 24.3.2010 ja paattyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman 
valtuutuksen. 

13 YHTIOJARJESTYKSEN MUUTTAMINEN 

Paatettiin yksimielisesti muuttaa yhtiojarjestyksen 9. pykala kuulumaan liitteena 5 
olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavalla tavalla: 

"9 § Kutsu yhtiokokoukseen 

Kutsu yhtiokokoukseen on julkaistava yhtion internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) 
kalenterikuukautta ja viimeistaan kolme (3) viikkoa ennen yhtiokokousta, kuitenkin 
viimeistaan yhdeksan (9) paivaa ennen yhtiokokouksen tasmaytyspaivaa. Hallitus 
voi lisaksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiokokoukseen yhdessa 
suomenkielisessa hallituksen maaraamassa valtakunnallisessa paivalehdessa." 

14 KOKOUKSEN PAATTAMINEN 

Puheenjohtaja paatti kokouksen ilmoittaen samalla, etta taman kokouksen poytakirja 
tullaan viimeistaan kahden viikon kuluttua tasta kokouksesta lukien pitamaan yhtion 
paakonttorissa osakkeenomistajien nahtavana. 
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