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Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

L5sn5:

Kokouksessa olivat ldsnd taiedustettuina kokouksessa vahvistetusta ddniluettelosta
(Liite 1) ilmenevdt osakkeenomistajat sekii heidiin avustajansa.
Liisnd olivat lisiiksi yhtion hallituksen jdsenet lukuun ottamatta Seppo Miikistii, uusi
hallituksen jiisenehdokas, toimitusjohtaja, yhtiiin pii5vastuullinen tilintarkastaja ja
ehdokas yhtiiin uudeksi pddvastuulliseksi tilintarkastajaksi, yhtion ylintd johtoa sekii

teknistd henkiliikuntaa.

1$
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2$
KOKOU KSEN JARJ ESTAYTYM

I

N

EN

Yhtiokokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui
yhtidkokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Kari Jokelan.
Todettiin, ettd kokous pidettiin suomen kielelld.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden kdsittelyd koskevat
menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, ettd erddt hallintarekisteroidyt osakkeenomistajat
toimittaneet yhtiolle iitinestysohjeita ennen yhtitikokousta sekd

olivat
selosti

hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia ddnestysohjeita.

Yhteenvetoluettelo mainittujen hallintarekisteroityjen

osakkeenomistajien

Siinestysohjeista otettiin piiytdkirjan liitteeksi (Liite 2).

3$
pdwArl nIINTARKASTN

I

EN JA irerurrru

Poytdkirjantarkastajiksi
Hintsala.

4$
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nsKU N VALVoJ I EN VAIITSEM

I

N EN

iiiintenlaskun valvojiksi valittiin Tommi Kangas

ja

Jarmo
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KOKOUKSEN tAItt|SUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin,

ettii

kokouskutsu

oli julkaistu 2L.2.z0tg yhti6n internetsivuilla

ja

pdrssitiedotteella.

Todettiin,

ettii yhti6kokous oli kutsuttu koolle

yhtiojiirjestyksen

ja

osakeyhti6lain

midrdyksiii noudattaen ja ettd se oli ndin ollen pddtosvaltainen.
Kokouskutsu otettiin pdytdkirjan liitteeksi (Liite 3).

s$
LASNA OLEVIEN TOTEAMI

N EN

JA AANI LU ETTETON VAHVISTAM

I

N

EN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ddniluettelo, joiden
mukaan ldsnii oli 112 osakkeenomistajaa joko henkikikohtaisesti tai lakimddrdisen
edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa
edustettuina 9 185 161 osaketta ja ddntd.

Todettiin, ettd diiniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen
ddnestyksen alkaessa.

6$
vuoDEN 2018 TrUNPitAtorSeru, TOTMTNTAKERTOMUKSEN JA TTUNTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTAMINEN

Toimitusjohtaja Hannu Huttunen piti katsauksen, jossa hdn kdsitteli yhtion toimintaa
vuonna 2018.
Esitettiin tilikauden 1.1.2018-31.12.20L9 tilinpddt6s sekd hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, ettd tilinpiititdsasiakirjat olivat olleet niihtiivind yhtion internetsivuilla
osakeyhtiolain edellyttdmdn ajan ennen yhtiokokousta.
Ti

I

i

n

pddtdsasiaki rjat

otettiin pdytii ki rja n liitteiksi ( Liite a).

Yhtion paevastuullinen tilintarkastaja Juhani ROnkko esitti tilintarkastuskertomuksen, joka
otettiin poytiikirjan liitteeksi (Liite 5).

7$
fl

UN PfuiToKSEN VAHVISTAMI NEN

Yhtio kokous va hvisti ti

li n

pddto ksen ti ika udelta
I

1.

L.-3

1. 1 2.20L8.

8$
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KAYTTAM I N EN JA OSI NGON MAKSUSTA P/\ATTAM

I

N

EN

Todettiin, ettii hallitus oli ehdottanut yhtidkokoukselle, ettii tilikaudelta 1.1.-31.72.2OL8
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, joka on noin puolet
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tilikauden tuloksesta, ja sen lisiiksi lisdosinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensd 0,15
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
tiismdytyspdiviinii L2.4.2OL9 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitiimiidn
osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, ettd osingon maksupdivii on 23.4.2OL9 (Liite 5).
Yhtiokokous piiiitti, ettd tilikaudelta 1.1.-3L.L2.2018 vahvistetun taseen perusteella
jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

es
VASTUUVAPAUDESTA PTNTTATUITEN HALLITUKSEN JASENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtirjkokous piiiitti my6ntdd vastuuvapauden tilikautena L.t.-31.L2.2018 toimineille
hallituksen jdsenille ja toimitusjohtajalle.

10s
HATLITU KSEN JASENTEN PATKKI OI STA

PiiAfiAMI

N

EN

Todettiin, ettd kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiokokouskutsun pdivdmddrdnd
edustivat noin t2,7 prosenttia yhtion osakkeista, olivat ehdottaneet yhti<ikokoukselle,
ettd valittaville hallituksen jdsenille maksetaan palkkiota pilytiikirjaan liitetyn ehdotuksen
mukaisesti (Liite 6).

Yhti6kokous piiiitti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, ette
valittaville hallituksen jiisenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen
pddttyessd pddttyvii ltd toim

i

ka

ude lta se ura avat ku u ka usi pa I kkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa, ja
muille hallituksen jfisenille kullekin 1 800 euroa

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiokokous pliiitti, ettd
hallituksen jdsenet ovat lisdksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen
kokouksiin ja ha lituksen va lioku ntien koko uksii n se uraavasti:
I

ha

llituksen

pu hee njoht aja 87 5 eu roa ha I I itukse n kokou kselta,

muut hallituksen jdsenet 500 euroa hallituksen kokoukselta,
valiokunnan puheenjohtaja 500 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta, ja
muut valiokunnan jiisenet 400 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiokokous pdiitti my6s, ettd
prosenttia kuukausipalkkion kokonaismddrdstd maksetaan kerralla julkisessa
kaupankdynnissd muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina. Osakkeet
hankitaan yhtidn laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei
sisdpiirisiiiintelyn, hallituksen jdsenyyden piidttymisen tai muun yhtiodn tai hallituksen
jdseneen liittyviin syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahassa.
Hallituksen jdsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hdnen
50

jdsenyytensii

ha

llituksessa on pdiittynyt.
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Yhti6kokous

pdiitti edelleen mainittujen

osakkeenomistajien ehdotuksesta, ettii

hallituksen jdsenten matkakulut korvataan yhti6n matkustussddnn<jn mukaisesti.

11S
HALuru KsEN JASENTEN ru

KU

MAARASTA pAArrAM

r

N EN

Todettiin, ettii yhtidjiirjestyksen mukaan hallitukseen kuluu kolmesta seitsemean (3*7)
varsinaista jisentd.
Todettiin, ettd kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtitikokouskutsun pdivdmddrdnd
edustivat noin t2,7 prosenttia yhtion osakkeista, olivat ehdottaneet yhtidkokoukselle,
ettd yhti6n hallituksen jdsenten lukumdiirdksivahvistetaan kuusi (6) (Liite 6).

Yhti6kokous
ha

I

piiiitti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,

ette

litu ksen jdsenten I ukumlid rii ksi va hvistetaa n ku usi (6).

rz9
HALuru KsEtu lAserureru vALtrsEMtN

EN

Todettiin, ettii yhtiojiirjestyksen mukaan hallituksen jdsenen toimikausi pdtittyy vaalia
seu raava n va rsina isen yhtioko kou ksen pddttyessS.

Todettiin, ettii kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiokokouskutsun pdiviimiiiirdnd
edustivat noin t2,7 prosenttia yhtiiin osakkeista, olivat ehdottaneet yhtirikokoukselle,

toimikaudeksi, joka piidttyy seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen pddttyessd,
valitaan hallitus pdytiikirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

ettii

Todettiin, ettd kaikilta hallituksen jiiseniksi ehdotetuilta henkilijiltd on saatu suostumus
tehtiiviitin.

Yhtiokokous

piiiitti mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,

ettii

toimikaudeksi, joka piiiittyy seuraavan varsinaisen yhtidkokouksen pdiittyessd, valitaan
hallituksen jiiseniksi seuraavat henkilot:
Seppo Mdkinen,
Pekka Kemppainen,
Juha Putkiranta,
Riitta Tiuraniemi,
Petri Toljamo ja
Erkki Veikkolainen.

rgS
TI LI NTAR

KASTAJAN PAIK

KI

osTA pirnrrAru

I

ru

r

rrl

Todettiin, ette hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen
ehdottanut yhti6kokoukselle, ettii valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan (Liite 5).
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Yhti6kokous pdiitti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etti valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan,
14S
TI

LINTARKASTAJAN VATITSEMINEN

Todettiin, ettii yhtidjiirjestyksen mukaan yhtidssii on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja
mikdli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteiso, valitaan yksi
va ratilintarkastaja.

Todettiin, ettd hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut
yhtidkokoukselle, ettd toimikaudeksi, joka piiiittyy seuraavan varsinaisen yhti6kokouksen
pddttyessd, valitaan tilintarkastaja p6ytdkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 5).

Todettiin, ettii ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtdviitin
Yhti6kokous piiiitti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettd toimikaudeksi, joka piiiittyy
seuraavan varsinaisen yhticikokouksen pddttyessd, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi

tilintarkastusyhteisd Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, ettd pddvastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen aiemmin ilmoitetun KHT Juhani
Ronkon sijaan.

lsg
HALLITU KSEN VALTU UTTAM I N EN PIVTTANNANN OM

I

E

N OSAKKEI DEN HAN KKI M I SESTA

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, ette hallitus valtuutetaan
pddttdmddn yhtion omien osakkeiden hankkimisesta poytiikirjaan liitetyn ehdotuksen
mukaisesti (Liite 5).

Yhtiiikokous piiiitti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettd hallitus valtuutetaan
pddttdmiidn yhtion omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukumddrd voi olla yhteensd enintddn 3 500 000 osaketta,

mikd vastaa noin 9,3L prosenttia yhtion kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla ptidomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapdivdnii julkisessa kaupankdynnissd
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus piiiittiiii siitd, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan kdyttdd muun
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu ha nkkiminen),

Valtuutus kumoaa yhti6kokouksen 11.4.2018 antaman valtuutuksen pdiittiid omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti
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16S

HATLITUKSEN VATTUUTTAMINEN PAATTATUAAITI OSAKEANNISTA SEKA oSAKKEIsIIN
OIKEUTTAVIEN ERIWISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, ettd hallitus

oli ehdottanut yhti6kokoukselle, ette hallitus valtuutetaan

pdiittiimiidn osakeannista sekd osakeyhtidlain 10 luvun 1 S:ssd tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pdytiikirjaan liitetyn ehdotuksen
mukaisesti (Liite 6).

piiiitti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettd hallitus valtuutetaan
pddttiimddn osakeannista sekd osakeyhtiolain 10 luvun 1 $:ssd tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavie n erityisten oikeu ksien a nta m isesta seuraavasti.

Yhtiokokous

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumdiirii voi olla yhteensd enintddn
3 500 000 osaketta, mikd vastaa noin 9,81 prosenttia yhti6n kaikista osakkeista.
Hallitus piiiittiiii kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekd uusien osakkeiden antamista ettd omien
osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintdetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).
Valtuutus kumoaa yhticikokouksen 11.4.2018 antaman valtuutuksen pliiittdd osakeannista
sekd osakeyhtiolain 10 luvun 1 S:ssd tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.5.2020 asti

179
pirnr6rseruTEKoJARJ EsrYs

Merkittiin, ettii yhtiokokouksessa tehtyjii piiiitdksiii ovat kannattaneet kaikki ldsnti olevat
kkeenomistajat, ellei pdytd kirjassa toisin ma inita.

osa

189
KOKOUKSEN

pi{ArrAUrnrru

Puheenjohtaja totesi, ettd asialistan asiat ovat tulleet kiisitellyiksi
ni htdvil lii yhtion internetsivuilla viimeistd dn 24.4.2OL9 ukien.

ja ettd p6ytiikirja

on

I

Puheenjohtaja piiiitti kokouksen kello 14:10.
[Al I e ki rj oitu kset se u raavo I la siv u ll a]
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Yhtiokokouksen puheenjohtaja

:

Manne Airaksinen

Vakuudeksi:
KariJokela

Pdytiikirja tarkastettu ja hyviiksytty:
TommiKangas

Jarmo Hintsala
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[iitteet
Liite 1

Aeniluettelo

Liite 2

Yhti6lle toimitetut osakkeenomistajien iifi nestysohjeet

Liite 3

Yhti6kokouskutsu

Liite 4

Tilinpiiiitdsasiakirjat

Liite 5

Tilinta rkastuskertom us

Liite 6

Hallituksen ja osakkeenom istajien ehdotukset yhti6kokou kselle
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