POYTAKmJA

ETTEPLAN OYJ

112011

VARSINAINEN YHTIOKOKOUS
Aika ja paikka:

1

31.3.2011, klo 13 alkaen osoitteessa Ensimmainen savu, 01510 Vantaa

KOKOUKSEN AVAUS, PUHEENJOHTAJAN JA SmTEERIN VALINTA
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Homborg. Tamlin jlilkeen kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Holopainen.
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KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN
Puheenjohtaja kutsui Vilma Wiitakorven kokouksen sihteeriksi.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden kasittelya koskevat menettelytavat.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, etta kokouskutsu oli toimitettu yhtion osakkeenomistajien tietoon yhtiojfujestyksen
edellyttamalla tavalla. Kokouskutsu otettiin poytakiIjan liitteeksi 1.
Lisliksi todettiin, etta jaljennokset kokouskutsussa mainituista hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotuksista seka kokouskutsu ovat olleen saatavilla Etteplan Oyj:n intemetsivuilla osoitteessa
www.etteplan.fi.EtteplanOyj:nvuosikertomus.jokasisaltaatilinpaatoksen.toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen on ollut saatavilla mainituilla intemetsivuilla 9.3.2011 alkaen.
Asiakirjoista on llihetetty pyydettaessa jliljennoksen osakkeenomistajille ja ne olivat saatavilla
myos yhtiokokouksessa.
Tamlinjalkeen hyvaksyttiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja paatosvaltaiseksi.
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POYTAKmJANTARKASTAJIEN VALINTA
Poytakirjan tarkistajiksi ja samalla alinten laskijoiksi valittiin yksimielisesti Juhani Makirinne ja
Leena Virtanen.
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AANILUETTELON VAHVISTAMINEN
Todettiin, etta kokouksessa oli lasna 17 aamoikeutettua osakkeenomistajaa edustaen 9775 953
osaketta, joka edusti 48,45 prosenttia yhtion kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
alinimaarasta. Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja aliniluettelo
vahvistettiinja otettiin poytakirjan liitteeksi 2.
Todettiin, etta paikalla on myos kolme vailla aanioikeutta olevaa osakkeenomistajaa, kaikki yhtion
hallituksenjasenet Tapio Hakakaria lukuun ottamatta seka yhtion toimitusjohtaja.
Todettiin, etta paikalla oli myos yhtion tilintarkastaja
paavastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.

PricewaterhouseCoopers
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Puheenjohtaja totesi, etta kokouksen nyt jarjestaydyttya siirrytalin esityslistan mukaisesti
klisittelemlilin yhtion tilinpaatosta.

2 (4)

6

TILINPAATOKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTAMINEN
Toimitusjohtaja Matti HyytHiinen esitteli yhtiota koskevan katsauksen, joka kasitti muun muassa
vuoden 2010 tilinpaatOksen paakohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin poytakirjan liitteeksi 3.
Todettiin, etta tilinpaatostiedote on julkaistu 15.2.2011 (kOljaustiedote 18.2.2011) ja
tilinpaatosasiakitjat ovat olleet saatavilla 9.3.2011 alkaen yhtion intemetsivuilla, ja etta ne ovat
saatavilla kokouksessa. TilinpaatOsasiakirjat otettiin poytakitjan liitteeksi 4.
Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin poytakitjan liitteeksi 5.
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TULOSLASKELMAN, TASEEN JA KONSERNITULOSLASKELMAN JA -TASEEN
VAHVISTAMINEN
Paatettiin vahvistaa tu1os1askelma ja tase seka konsemitu1os1askelma ja -tase tilikaudelta 1.1.2010
- 31.12.2010.
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P AATOS TOIMENPITEISTA, JOllIIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO
ANT AA AIHETTA (SISALTAEN OSINGONMAKSUVALTUUTUKSEN)
Todettiin, etta emoyhtion vapaa oma paaoma 31.12.2010 on 10928531,54 miljoonaa euroa, josta
tilikauden voitto on 2 390 110,22 miljoonaa euroa.
Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa kaytettavissa olevista voittovaroista osinkoa
vuodelta 2010 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensa 1 970 811,20 euroa. Paatettiin maksaa tama
osinko 12.4.2011. Osingon maksun tasmaytyspaiva on 5.4.2011.
Todettiin, etta jaljelle jiliivat voittovarat jatetaan vapaaseen omaan piliiomaan.
Hallituksen ehdotukset otettiin poytakitjan liitteeksi 6.
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VASTUUVAPAUKSENMYONTAMINEN
Paatettiin myontaa vastuuvapaus kaikille hallituksenjasenille seka toimitusjohtajalle.
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HALLITUKSEN JASENTEN LUKUMAARA, PALKKIO JA TILINTARKASTAJAN
PALKKIO
Paatettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallituksen
jasenten lukumiliira on kuusi (6).
Hallituspalkkioiden osalta paatettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,
etta hallituksen jasenen kuukausipalkkio on 1 700 euroa hallituksen jasenten ja 3 400 euroa
hallituksen puheenjohtajan osalta. Hallituksen seka sen valiokuntien kokouspalkkiota ovat
hallituksen ja valiokuntien jasenten osalta 600 euroa kokoukselta ja hallituksen seka valiokuntien
puheenjohtajan osalta 1 200 euroa kokoukselta.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset otettiin poytakiIjan liitteeksi 7.
Tilintarkastajan palkkion osalta piliitettiin, etta se maksetaan yhtion hyvaksyman laskun mukaisesti.
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HALLITUKSEN JASENTEN VALINTA
P~Uitettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita Tapio
Hakakari, Heikki Homborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamaki
hallituksen jaseniksi kaude1le, joka alkaa taman yhtiokokouksen paattyessa ja paattyy varsinaisen
yhtiokokouksen 2012 paattyessa.
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TILINTARKASTAJAN VALINTA
Paatettiin valita PricewaterhouseCoopers
tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA JA LUOVUTTAMISESTA
Paatettiin valtuuttaa hallitus paattamaan omien osakkeiden hankkimisesta yhdessa tai useammassa
erassa yhtion vapaalla omalla paaomalla liitteessa 6 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Omia osakkeita voidaan hankkia enintaan 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on
mahdollisuus paattaa myos suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisaltaa oikeuden paattaa yhtion osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille
osoitetulla ostotaIjouksella samoin ehdoin ja hallituksen paattamasta hinnasta tai julkisessa
kaupankaynnissa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
jfujestamassa julkisessa kaupankaynnissa siten, etta yhtion hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu maara on eninilian 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 rakennejatjestelyissa. 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
31.3.2011 ja paattyen 30.9.2012. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

14

KOKOUKSENPAATTAMINEN
Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 13.47 ilmoittaen samalla, etta taman kokouksen poytilitjat
tullaan viimeistaan kahden viikon kuluttua tasta kokouksesta lukien pitamaan yhtion paakonttorissa
osakkeenomistajien nahtavana.
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