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KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2015

Aika: Maanantai 23.3.2015, kb 13.00

Paikka: Finlandia-tabon Kongressisabi A, osoitteessa Mannerheimintie 13e, Hebsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat Iäsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta aäni
luettebosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oh myOs yhtiOn hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiOn tilintarkas
taja, yhtion ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilOkuntaa.

I § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti
osakkeenomistajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitteli paikkal
Ia obleet hablituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan ja piti ava
uspuheenvuoron.

2 § Kokouksen jarjestaytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Haussila, joka kutsui
kokouksen sihteeriksi varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellâân kokouksen osanottajille jaetun
esityslistan mukaisesti.

Todettlin, etta kokouksessa cii nähtãvän yhtiOn osakasluettebo per yhtiO
kokouksen tasmaytyspäivä 11.3.2015.

Todettiin, että kokous pidetaan suomen kieleliä.

Puheenjohtaja totesi, ettã Skandinaviska Enskilda Banken AB (pubi) Hel
singin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Svenska Handeisbanken
AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta olivat ennakkoon toimittaneet koko
uksen puheenjohtajaHe edustamiensa halbintarekisteroityjen osakkeen
omistajien osakemãarätja nãiden ohjeet aanestystä vaatimatta joko vas
tustaa tai kannattaa tiettya paatösehdotusta tai obba osablistumatta asian
kasitteiyyn. Puheenjohtaja ehdotti, ettã naitä aanestysohjeita ei esiteilä tar
kemmin yhtiOkokoukselle, vaan että äanestysohjeet otetaan pOytakirjan hit
teiksi.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (pubi) Helsingin sivu
konttorin edustaja Pontus BäckstrOm, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja
Heikki Mattila ja Svenska Handeisbanken AB (julk) Suomen sivukonttori
toiminnan edustaja Kim Kanerva hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman
menettelytavan.

A—
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Todettiin, että yhteenvetoiuettelot Skandinaviska Enskiida Banken AB
(pubi) Heisingin sivukonttorin, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Svenska
Handeisbanken AB (juik) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osak
keenomistajien aänestysohjeista otettiin pOytäkirjan Iiitteiksi (Lute 1, Lute 2
ja Lute 3).

3 § Poytakirjantarkastajieri ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

POytãkirjantarkastajiksi vaHttiin Kaisa Ojainmaa ja Hanna Masala.

Aänteniaskun vaivojiksi vaiittiin Jaakko Ravald ja Marjo Taajamaa.

4 § Kokouksen iaillisuuden toteaminen

Todettiin, etta yhtiOjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiOkokous pi
detäân vuosittain ennen toukokuun 31. päivaä.

Todettlin, että yhtiOjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on
julkaistava yhtiOn internetsivuilia aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis
tään koime viikkoa ennen yhtiOkokousta, kuitenkin vähintään yhdeksan
päivää ennen yhtiOkokouksen tasmäytyspäivãa. Lisäksi todettiin, että haili
tuksen nun paattâessa yhtio vol samassa maarãajassa julkaista yhtiökoko
uskutsun yhdessa valtakunnallisessa sanomaiehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oil julkaistu porssitiedotteena sekã yhtion inter
netsivuilia 26.2.2015. Lisäksi kokouskutsun tiivisteimä oil julkaistu yhtion
hallituksen tekemän paatoksen mukaisesti samana pãiväna Helsingin Sa
nomissa. Sanottu Iehti oil nähtäviiiä puheenjohtajan pOydaliä.

Kokouskutsu otettlin pOytakirjan Iiitteeksi (Lute 4).

Todettiin, että yhtiokokous oil kutsuttu kooile yhtiOjärjestyksen ja osakeyh
tiöiain määrayksiä noudattaen ja että se oii paatosvaitainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjarjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on,
saadakseen osaliistua yhtiOkokoukseen, iimoittauduttava yhtiOiie ennen
kokouskutsussa mainitun iimoittautumisajan päättymista. Vilmeinen iimoit
tautumispäivä kokoukseen oh oiiut 18.3.2014.

Merkittiin, että kokouksen aikaessa oil iäsnä 634 osakkeenomistajaa joko
henkiiOkohtaisesti tal iakimääräisen edustajan tau vaituutetun asiamiehen
edustamana. Kokouksessa oil sen aikaessa edustettuna 91 453 016 osa
ketta ja ääntä.

Kokouksen aikamisajankohtaa koskeva osaiiistumistiianne ja ääniiuetteio
otettiin poytakirjan iiitteeksi (Lute 5). Todettiin, että âäniiuetteio tarkistetaan
vastaamaan osaiiistumistiiannetta mahdoiiisen aanestyksen alkaessa.
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6 § Vuoden 2014 tilinpaätoksen, konsernitilinpäatoksen, toimintakertomuksen sekä yhtion ja
konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiOn vuoden 2014 viraHinen tiiinpaatos sisältaä vuoden
2014 tilinpaatoksen, konsernitilinpaatOksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, ettã vuoden 2014 tiiinpãätOstä koskevat asiakirjat olivat olleet
osakkeenomistajien nähtäviilä 25.2.2015 iähtien yhtiOn internetsivuHia,
minkä iisäksi ne olivat saataviila myOs kokouspaikaila. Edeiiä mainitut
asiakirjat sisäitãvä juikaisu “TilinpäatOs 2014” oil myös jaettu kokousyieisoi
le.

Toimitusjohtaja Jan Rosendal ja taiousjohtaja Petri Castrén esittivät katsa
uksen, jossa he käsittelivät yhtiOn tulosta ja iiiketoimintaa vuodeita 2014
sekã yhtiOn strategiaa ja tavoitteita iähivuosina.

Käytiin keskusteiua toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä, ja toimi
tusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat heilie esitettyihin kysy
myksiin.

Pãvastuullinen tHintarkastaja KHT Jukka Vattulainen luki tilintarkastusker
tomuksen lausunto-osan. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oil nähtãvillä
kokouspaikaila.

Todettiin tilinpaatOs, konsernitiiinpaatOs, toimintakertomus sekã yhtiän ja
konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiOjärjestyksen mukaisesti yh
tiOkokoukseile esitetyiksi. Tilinpäatösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
otettlin pöytäkirjan Iiitteiksi (Lute 6).

7 § Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpaatOksen ja konsernitilinpaatoksen tHikaudelta
2014.

8 § Taseen osoittaman voiton kayttaminen ja osingonmaksusta päattaminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiOn jakokel
poiset varat olivat 600 226 586 euroa ja ettã emoyhtion tilikauden 2014
tapplo oil 1 279 154 euroa.

Todettiin, ettã hailituksen ehdotus voittovarojen käytOsta ilmeni kokouskut
susta ja sisäityi kokoukseen osaiiistuviile jaettuun tiiinpaätOkseen.

Todettiin, että haiiitus oil ehdottanut yhtiokokoukseiie, ettã emoyhtiOn jako
keipoisista varoista maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeeita. Ehdotuk
sen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajiile, jotka osingonmaksun
täsmäytyspaivana 25.3.2015 ovat merkittyinã Eurociear Finiand Oy:n pita
maän yhtion osakasiuetteioon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
1.4.2015.
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Todettiin, että tiiintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja oil katsonut hai
iitu ksen esityksen voitonjakokeipoisten varojen käsittelystã oievan osake
yhtiOiain mukainen.

Haiiituksen ehdotus otettlin pöytäkirjan iiitteeksi (Lute 7).

Yhtiökokous paatti hyväksyä hailituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta paättaminen hallituksen jäsenille, toimitusJohtajalle ja toimitusjohta
Jan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myontâmisen tiiikaudeita 2014 koskevan haul
tuksenjäseninä olleita Wolfgang Bucheieä aikaväiiliä 24.3-31.12.2014,
Winnie Fokia, Juha Laaksosta, Timo Lappaiaista aikaväiiiiä 24.3.-
31.12.2014, Jan Paasikiveä, Kerttu Tuomasta ja Jukka Viinasta aikavaiiiiä
1.1.2014 - 24.3.20 14 seka toimitusjohtaja Jan Rosendaiia aikaväliiiã 1.5.-
31.12.2014 ja Wolfgang Bucheleä hänen toiminnastaan toimitusjohtajana
1.1.-30.4.2014.

Todettiin, että tilintarkastaja oil puoitanut vastuuvapauden myontämista.

Merkittiin, että hailituksen jasenet tai toimitusjohtaja eivät osailistuneet tä
man paatoksen tekoon.

YhtiOkokous paatti myöntaa vastuuvapauden haliituksen jàsenilie ja toimi
tusjohtajaiie tiiikaudeita 2014.

10 § Hallituksen puheenjohtaJan, varapuheenJohtaJan Ja jäsenten palkkioista paattaminen

Todettiin, ella nimitystoimikunta oil ehdottanut, että haliituksen jäsenilie
maksettavia vuosipaikkioita korotetaan ja etta paikkiot olisivat seuraavat:
haiiituksen puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja
tarkastusvaiiokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa vuodessa ja muut jase
net 39 000 euroa vuodessa seka kokouspaikkio kustakin haiiituksen ja va
iiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muuaila Eu
roopassa asuvat jasenet 1 200 euroa ja Euroopan uikopuoieiia asuvat ja
senet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotettiin korvattavaksi yhtiOn
matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta oil ehdottanut iisãksi, ella hailituksen vuosipaikkio mak
setaan yhtiOn osakkeiden ja rahaosuuden yhdisteimänä siten, etta vuosi
paikkiosta 40 % maksetaan yhtiOn haliussa oievina tai, mikäii täma ei ole
mahdoliista, markkinoiita hankittavina yhtion osakkeina, ja 60 % makse
taan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin poytakirjan iiitteeksi (Lute 7).

Kaytuin keskusteiua. Osakkaat Pekka Jaakkola, aanhiipun numero 316, ja
Arvi Kekäiäinen, aanhiipun numero 248, toivoivat, ella hailituksen jäsenet
iuopuisivat vuosipaikkion korotuksesta Suomen taloudeiiisen tiianteen
vuoksi. Osakas Jukka Suianto, aaniiipun numero 190, pyysi nimitystoimi
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kunnan puheenjohtajaa perusteiemaan ehdotuksensa vuosipalkkioiden ko
rottamiseksi. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paasikivi esitti pe
rustelut. Osakas Heikki Hornborg, äànilipun numero 326, kannatti nimitys
toimikunnan ehdotusta hailituksen jasenten paikkioista. Osakas Martti Wal
tasaari, ãänhiipun numero 299 kysyi, ohko nimitystoimikunnan kokoon
panosta porssitiedotettu kaikilie osakkeenomistajiile. Kokouksen puheen
johtaja vastasi Waitasaarelle, ella nimitystoimikunnan kokoonpanosta oil
annettu porssitiedote 12.9.2014. Osakas Hannu Virtanen, ääniiipun flume
ro 328, esitti toivomuksenaan, että halliitukselle maksettaisiin yksi vuosi
paikkio ilman eriilisiä kokouspaikkioita. Kukaan edeilamainituista osak
keenomistajista ei vaatinut äanestysta asiasta.

Yhtiökokous paatti hyväksya nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11 Hallituksen jäsenten Iukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapu
heenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta cii ehdottanut, etta yhtiôn haliitukseen vaii
taan kuusi (6) jasenta ja ella hallitukseen valitaan uudeileen haiiituksen
nykyiset jasenet Wolfgang Buchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo
Lappalainen, Jan Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta oil iisäksi
ehdottanut, etta haiiituksen puheenjohtajaksi vaiitaan Jan Paasikivi ja Va
rapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Yhtiökokous paatti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, etta haul
tuksen jasenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja että hailitukseen va
iittiin seuraavat henkiiOt:

Jan Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja
Kerttu Tuomas, haiiituksen varapuheenjohtaja
Wolfgang Buchele, haliituksen jäsen
Winnie Fok, hallituksen jäsen
Juha Laaksonen, haiiituksen jäsen ja
Timo Lappalainen, hallituksen jasen.

12 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oh ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta,
että tihintarkastajahhe maksetaan palkkio yhtiOn hyvaksyman laskun mu
kaan.

Hahhituksen ehdotus otettiin poytakirjan hiitteeksi (Lute 7).

YhtiOkokous paatti hyvaksya halhituksen ehdotuksen mukaisesti, ella thin
tarkastajahle maksetaan palkkio yhtiön hyvaksyman laskun mukaan.

13 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, ella halhitus oh ehdottanut tarkastusvahiokunnan suosituksesta,
että yhtion tihintarkastajaksi vahitaan Deloitte & Touche Dy paavastuulhisena
tihintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.



emira POYTAKIRJA 1/2015 6(7)

YhtiOkokous valitsi haiiituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiOn tilintarkasta
jaksi Deloitte & Touche Oy:n, joka oil iimoittanut pävastuuiiiseksi tiiintar
kastajaksi KHT Jukka Vattuiaisen.

Osakas Jukka Sulanto, ãäniiipun numero 190, kysyi tiiintarkastusyhteisO
Deioitte & Touche Oy:iie maksetuista paikkioista. Tarkastusvaiiokunnan
puheenjohtaja Juha Laaksonen vastasi kysymykseen.

14 § Hallituksen valtuuttaminen paattamaan omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hailitus oil ehdottanut, ettã hailitus vaituutettaisiin päatta
mään enintään 4 500 000 yhtiOn oman osakkeen hankkimisesta.

Haiiituksen ehdotus otettiin poytäkirjan iiitteeksi (Lute 7).

Osakas Pekka Jaakkoia, ääniiipun numero 316, tiedusteii, korvaako ehdo
tettu vaituutus vilme vuoden yhtiOkokouksessa annetun vaituutuksen. Ko
kouksen puheenjohtaja kertoi, että uusi vaituutus korvaa vanhan.

YhtiOkokous päätti vaituuttaa haiiituksen paättãmaan yhtiOn omien osak
keiden hankkimisesta haiiituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 § HaIlituksen valtuuttaminen paattamaan osakeannista

Todettiin, että haiiitus oil ehdottanut, että haiiitus vaituutettaisiin päätta
mään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään
7 800 000 yhtiOn haiiussa oievan yhtiOn oman osakkeen luovuttamisesta.

Haiiituksen ehdotus otettiin pOytäkirjan iiitteeksi (Lute 7).

YhtiOkokous päatti vaituuttaa haiiituksen pãattämaan osakeannista ja yhti
on haliussa oievien omien osakkeiden iuovuttamisesta hailituksen ehdo
tuksen mukaisesti.

16 § Kokouksen paättäminen

Todettiin, että yhtiOkokouksen pOytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
yhtiOn internetsivuiiia viimeistän kahden yukon kuiuttua yhtiokokouspai
västä lukien.

Puheenjohtaja paãtti kokouksen keiio 14.30.

POytäkirjan vakuudeksi:

Esa Ranki
sihteeripuheenjohtaja
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POytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

________

(/4fl1/
Kaisa Ojaimaa Hanna Masala
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Lute 1 Skaridinaviska Enskilda Banken AB (pubi) 1-lelsingin sivukonttorin edustamien halllntare
kisteroityjen osakkeenomistajien aanestysohjeet

Lute 2 Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien hallintarekisterOityjen osakkeenomistajien ää
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Lute 3 Svenska Handeisbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien hallintare
kisteroityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet

Lute 4 Kokouskutsu

Lute 5 Aäniluettelo

Lute 6 Virallinen tilinpaatOs 2014 ja tilintarkastuskertomus

Lute 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiokokoukselle


