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CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 

Aika: 18.3.2015 klo 10.00 

Paikka: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki 

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta 
(Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.  

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Karri Kaitue, Nora Kerppola, Claes de 
Neergaard ja Ari Tolppanen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan 
päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa. 

1 § 

KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue avasi kokouksen. 

2 § 

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui 
yhtiökokouksen sihteeriksi varatuomari Pasi Erlinin. 

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat 
menettelytavat. 

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. 

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat toimittaneet 
yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen 
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. 

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien 
äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2). 

3 § 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Sulin ja Anna Velitski. 

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Sulin ja Anna Velitski. 
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4 § 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2015 yhtiön internetsivuilla ja 
pörssitiedotteella, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua 
viimeistään 13.3.2015 klo 10.00 mennessä. 

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 
määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.  

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). 

5 § 

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan 
läsnä oli 60 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai 
valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 
5 750 000 A-osaketta ja 40 043 153 B-osaketta, edustaen yhteensä 97 543 153 ääntä. 

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen 
äänestyksen alkaessa. 

6 § 

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN 
ESITTÄMINEN 

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Westerlund piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön 
toimintaa vuonna 2014. 

Esitettiin tilikauden 1.1.2014–31.12.2014 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.  

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 
osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. 

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4). 

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).  

7 § 

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2014–31.12.2014. 
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8 § 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n jakokelpoisista 
varoista maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, 
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2015 (Liite 6). 

Yhtiökokous päätti että CapMan Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

9 § 

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2014–31.12.2014 toimineille 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

10 § 

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen 
mukaisesti (Liite 6). 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville 
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:  

hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 3 200 euroa, ja 
muille hallituksen jäsenille kullekin 2 800 euroa.  

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien 
puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 900 euroa kokoukselta ja 
jäsenille 600 euroa kokoukselta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti.  

11 § 

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja 
enintään yhdeksän (9) jäsentä. 

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön 
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen 
mukaisesti (Liite 6). 
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Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen 
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). 

12 § 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan 
hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6). 

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus 
tehtävään. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan 
uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: 

Koen Dejonckheere, 
Karri Kaitue, 
Nora Kerppola, 
Claes de Neergaard, ja 
Ari Tolppanen. 
 

13 § 

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6). 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle 
maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

14 § 

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja. 
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö.  

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan 
liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6). 

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään. 
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen 
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena 
tilintarkastajana tulee toimimaan edelleen KHT Mikko Nieminen.  

15 § 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI 
PANTIKSI OTTAMISESTA 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6). 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 
seuraavasti. 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi 
otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 9,93 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 9,27 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla 
omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä 
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan 
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden 
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman 
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi 
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. 
Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

16 § 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN 
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
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oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti 
(Liite 6). 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 18,62 prosenttia yhtiön 
kaikista B-osakkeista ja noin 17,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 
voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja 
investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä taserakenteen parantamiseksi. 
Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää 
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli annettu 
tässä asiakohdassa 1 351 127. 

17 § 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on 
nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 1.4.2015 lukien.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00. 
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Liitteet 

Liite 1  Ääniluettelo 

Liite 2a Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n edustamien osakkeenomistajien 
äänestysohjeet 

Liite 2b Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet 

Liite 3  Yhtiökokouskutsu 

Liite 4  Tilinpäätösasiakirjat 

Liite 5  Tilintarkastuskertomus 

Liite 6  Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 


