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KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2021 

Aika: 

Paikka: 

Lasna: 

Keskiviikko 24.3.2021 klo 13.00 - /L-r. o;z, 
Flik-studio Sanomatalossa osoitteessa Toolonlahdenkatu 2, 00100 Helsinki 

Kemira Oyj:n hallitus oli lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla paattanyt, 
etta osakkeenomistajat voivat kayttaa oikeuksiaan yhtiokokouksessa vain 
postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvalineen avulla. 

Kokoukseen katsottiin osallistuneen kokouksessa vahvistetusta aaniluette 
losta ilmenevat osakkeenomistajat. 

Lasna kokouspaikalla oli yhtion hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi ja 
toimitusjohtaja Jari Rosendal seka teknista henkilokuntaa. 

Hallituksen muut jasenet, hallitukseen ehdotetut jasenet, nimitystoimikun 
nan jasenet, tilintarkastaja seka Kemiran johtoryhrna eivat osallistuneet ko 
koukseen aluehallintoviraston asettamien, ylelsotllaisuuksia koskevien ko 
koontumisrajoitusten ja yhtiokokouksien jarjestarnista koskevien suositus 
ten vuoksi seka vallitsevan koronavirustilanteen takia koronaviruksen le 
viarnisriskin pienentarnlseksi, 

1 § Kokouksen avaaminen 

Yhtion hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja piti 
avauspuheenvuoron, jossa han esitti lyhyen katsauksen hallituksen toimin 
nasta. Han kiitti hallitustyoskentelyn nyt paattavia Kerttu Tuomasta ja Kaisa 
Hietalaa todeten heidan panoksensa yhtion toiminnan kehittamiseen olleen 
arvokas. 

2 § Kokouksen [arjestaytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiokokouskutsussa esitetyn mukaisesti 
laamanni Petri Haussila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtion lakimie 
hen, varatuomari Esa Rankin. 

Puheenjohtaja totesi, etta asiat kasitellaan yhtiokokouskutsun mukaisen 
esityslistan mukaisesti. 

Todettiin, etta kokouksessa oli nahtavana yhtion osakasluettelo per yhtio 
kokouksen tasrnaytyspaiva 12.3.2021. 

Todettiin, etta vallitsevan koronavirustilanteen takia osakkeenomistajat ja 
heidan asiarniehensa olivat voineet osallistua kokoukseen vain aanesta 
rnalla ennakkoon, esittamalla vastaehdotuksia ja/tai esittamalla kysyrnyksia 
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ennakkoon. Kemiran hallitus oli paattanyt poikkeuksellisista yhtiokokousjar 
jestelyista eduskunnan 2.10.2020 hyvaksyrnan, covid-19-epidemian levia 
misen rajoittamiseksi annetun valiaikalslain 677/2020 nojalla seka yhtion 
osakkeenomistajien, tyontekiioiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja 
turvallisuuden takaamiseksi. 

Todettiin, etta yhtiokokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan 
reklsteroidyille osakkeenomistajille oli [arjestetty mahdollisuus seurata ko 
kousta etana suoran verkkolahetyksen valityksella. Osakkeenomistajia, 
jotka seurasivat varsinaista yhtiokokousta etana suoran verkkolahetyksen 
valityksella, ei kirjattu osallistujiksi yhtiokokoukseen eika heidan ollut mah 
dollista esittaa kysyrnyksia, kayttaa puheenvuoroja tai aanestaa. Yhtioko 
koukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille, jotka seurasivat kokousta 
suoran etayhteyden valltyksella, oli kuitenkin [arjestetty mahdollisuus esit 
taa chat-toiminnon kautta kysymyksia toimitusjohtajan katsauksen yhtey 
dessa. Naiden kysymysten ei kuitenkaan katsottu olleen osakeyhtiolain 5 
luvun 25 §:ssa tarkoitettuja kysymyksia. 

Todettiin, etta osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus 10.3.2021 klo 
16.00 mennessa esittaa yhtiolle kysyrnyksia yhtiokokouksessa kasitelta 
vista asioista. Yhtio ei saanut taltaisia kysyrnyksia sanottuun rnaaraaikaan 
mennessa. Osakkeenomistajilla, joilla on vahintaan yksi sadasosa yhtion 
kaikista osakkeista, oli ollut oikeus tehda aanestykseen otettavia vastaeh 
dotuksia asialistalla olevista paatosehdotuksista. Vastaehdotuksia ei ollut 
saatu rnaaraaikaan, 17.2.2021 klo 16.00 rnennessa. 

Todettiin, etta osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli 
voinut osallistua yhtiokokouksen paatoksentekoon vain ennakkoaanestyk 
sen kautta ja kaikista asialistan paatoskohdista on siten suoritettu aanes 
tys. Covid-19-epidemian leviarnisen rajoittamiseksi annetun valiaikaislain 
677/2020 mukaisesti paatosehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vas 
tustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoaanestyksessa anne 
tuista aanista otettiin poytaklrian liitteeksi (Liite 4). 

Todettiin, etta kokous pidetaan suomen kielella. 

3 § Poytakirjantarkastajien ja aantenlaskun valvojien valitseminen 

Poytakirjantarkastajana ja aantenlaskun valvojana toimi yhtiokokouskut 
sussa esitetyn mukaisesti varatuomari Esa Ranki. 

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta yhtiojariestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiokokous 
pidetaan vuosittain ennen toukokuun 31. paivaa. 

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiokokoukseen on 
julkaistava yhtion internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis 
taan kolme viikkoa ennen yhtiokokousta, kuitenkin vahmtaan yhdeksan 
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paivaa ennen yhtiokokouksen tasrnaytyspaivaa. l.isaksi todettiin, etta halli 
tuksen niin paattaessa yhtio voi samassa rnaaraajassa julkaista yhtioko 
kouskutsun yhdessa valtakunnallisessa sanomalehdessa. 

Todettiin, etta kokouskutsu oli julkaistu porssitiedotteena seka yhtion inter 
netsivuilla 11.2.2021. Lisaksi kokouskutsun tiivlstelma oli julkaistu yhtion 
hallituksen tekernan paatoksen mukaisesti 17.2.2021 Helsingin Sano 
missa. 

Kokouskutsu otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 1 ). 

Todettiin, etta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtiojarjestyksen, osakeyhtio 
lain seka covid-19-epidemian leviarnisen rajoittamiseksi annetun valiaikais 
lain 677/2020 maarayksia noudattaen ja etta se oli paatosvaltatnen. 

5 § Kokouksessa lasna olevien toteaminen ja aanlluettelon vahvistaminen 

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on saa 
dakseen osallistua yhtiokokoukseen ilmoittauduttava yhtiolle ennen ko 
kouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan paattyrnista. Kokouskutsun mu 
kaan yhtiokokoukseen on tullut ilmoittautua kokouskutsussa mainitun en 
nakkoaanestysajan kuluessa eli viimeistaan keskiviikkona 17.3.2021 kello 
16.00. Hallintarekisteroityjen osakkeiden omistajien katsottiin kuitenkin il 
moittautuneen yhtiokokcukseen, jos heidat oli tilapaisesti merkitty Euro 
clear Finland Oy:n pitarnaan osakasluetteloon vilrnelstaan 19.3.2021 klo 
10.00. 

Merkittiin, etta kokoukseen oli ilmoittautunut 118 osakkeenomistajaa joko 
henkilokohtaisesf tai lakimaaraisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen 
edustamana. Merkittiin, etta kokouksessa oli edustettuna 97 540 729 osa 
ketta ja aanta. 

Kokouksen osallistuja- ja aaniluettelo otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 2). 

6 § Vuoden 2020 tllinpaatoksen, konsernltlllnpaatoksen, toimintakertomuksen seka tilintarkas- 
tuskertomusten esittamlnen 

Todettiin, etta yhtion vuoden 2020 virallinen tilinpaatos sisaltaa vuoden 
2020 tilinpaatoksen, konsemltllinpaatoksen ja toimintakertomuksen. 

Todettiin, etta vuoden 2020 tilinpaatosta koskevat asiakirjat seka yhtion ja 
konsernin tilintarkastuskertomukset olivat olleet osakkeenomistajien nahta 
villa 19.2.2021 alkaen yhtion internetsivuilla. 

Toimitusjohtaja Jari Rosendal esitti katsauksen, jossa han kasitteli yhtion 
tulosta ja liiketoimintaa tilikaudelta 2020. 

Toimitusjohtaja vastasi kokousta suoran verkkolahetyksen kautta seuran 
neiden osakkeenomistajien esittamiin kysymyksiin. 
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Todettiin tilinpaatos, konsernitiiinpaatos, toimintakertomus seka yhtion [a 
konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiojarjestyksen mukaisesti yh 
tiokokoukselle esitetyiksi. Tillnpaatosaslaklrjat [a tilintarkastuskertomus 
otettiin poytakirjan liitteiksi (Liite 3). 

7 § Tilinpaatoksen ja konsernltillnpaatoksen vahvistaminen 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa tilinpaatoksen vahvistamista kan 
natti 97 455 307 osaketta [a aanta, eika tilinpaatoksen vahvistamista vas 
tustanut yhtaan osaketta [a aanta. Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous vahvisti tilinpaatoksen [a konser 
nitilinpaatoksen tilikaudelta 2020. 

8 § Taseen osoittaman voiton kayttarnlnen ja osingonmaksusta paattaminen 

Todettiin, etta ernoyhtion taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtion jakokel 
poiset varat olivat 565 621 554 euroa ja etta ernoyhtion tilikauden 2020 
tappio oli 199 602 896 euroa. 

Todettiin, etta hallituksen ehdotus voittovarojen kaytosta ilmeni kokouskut 
susta. Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa hallituksen voittovarojen kayttoa 
koskevaa ehdotusta kannatti 97 537 946 osaketta [a aanta, eika sita vas 
tustanut yhtaan osaketta [a aanta. Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya hallituksen voi 
tonjakoehdotuksen. 

9 § Vastuuvapaudesta paattaminen hallituksen [asenllle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohta- 
jan sijaiselle 

Todettiin vastuuvapauden myontarnisen tilikaudelta 2020 koskevan halli 
tuksen [asenina olleita Wolfgang Buchelea, Shirley Cunninghamia, Werner 
Fuhrmannia (ajalla 5.5.-31.12.2020), Kaisa Hietalaa, Timo Lappalaista, Jari 
Paasiklvea [a Kerttu Tuomasta seka toimitusjohtaja Jari Rosendalia. 

Todettiin, etta tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden rnyontarnista. 

Merkittiin, etta hallituksen [asenet tai toimitusjohtaja eivat osallistuneet ta 
man paatoksen tekoon. 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa vastuuvapauden rnyontarnista kan 
natti yhteensa 96 940 504 osaketta ja aanta, eika sita vastustanut yhtaan 
osaketta ja aanta. 



xenure POYTAKIRJA 1/2021 5 (9) 

Where water 
meets chemistry TM 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti rnyontaa vastuuvapauden 
hallituksen [asenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. 

1 0 § Neuvoa-antava paatos vuoden 2020 palkitsemisraportin hyvaksymlsesta 

Todettiin, etta vuoden 2020 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtion internet 
sivuilla, ja se katsottiin esitetyksi yhtlokokoukselle. Palkitsemisraportin mu 
kaan vuonna 2020 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti 
palkitsemispolitiikkaa, jonka yhtion hallitus hyvaksyi ja vuoden 2020 varsi 
nainen yhtiokokous vahvisti, eika vuoden aikana tehty poikkeuksia eika pe 
ritty takaisin palkkioita. 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa palkitsemisraportin hyvaksymista 
kannatti yhteensa 70 395 619 osaketta ja aanta, ja sita vastusti yhteensa 
27 123 7 40 osaketta ja aanta. 

Aanestystutoksen perusteella yhtiokokous hyvaksyi neuvoa-antavasti vuo 
den 2020 palkitsemisraportin. 

11 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja [asenten palkkioista paattamlnen 

Todettiin, etta nimitystoimikunta oli ehdottanut, etta hallituksen jasenille 
maksettavat palkkiot pidettalslin ennallaan. Palkkiot olisivat nain ollen seu 
raavat: vuosipalkkiot: puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa, va 
rapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuo 
dessa ja muut [asenet 44 000 euroa vuodessa seka kokouspalkkiot kus 
takin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jasenet 600 
euroa, muualla Euroopassa asuvat jasenet 1 200 euroa ja Euroopan ulko 
puolella asuvat jasenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotettiin 
korvattavaksi yhtion matkustuspolitiikan mukaan. Nimitystoimikunta ehdotti 
lisaksi, etta hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtion osakkeiden ja raha 
osuuden yhdistelmana siten, etta vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtion 
hallussa olevina, tai rnlkali tarna ei ole mahdollista, markkinoilta hankitta 
vina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan 
hallituksen jasenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituk 
sen jasenten lukuun kahden viikon kuluessa siita, kun Kemiran osavuosi 
katsaus ajalta 1.1.- 31.3.2021 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotettiin rnak 
settavaksi rahana. 

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa nimitystoimikunnan ehdotusta kan 
natti yhteensa 97 515 660 osaketta ja aanta, ja sita vastusti yhteensa 581 
osaketta ja aanta. Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous hyvaksyi nimitystoimikunnan 
ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja [asenten 
palkkioista. 
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12 § Hallituksen jasenten lukumaarasta paattamlnen ja hallituksen puheenjohtajan, varapu- 
heenjohtajan ja [asenten valinta 

Todettiin, etta nimitystoimikunta oli ehdottanut, etta yhtion hallitukseen va 
littaisiin seitsernan (7) [asenta. 

Todettiin, etta hallituksen nykyiset jasenet Kerttu Tuomas ja Kaisa Hietala 
olivat ilmoittaneet, etteivat enaa olleet kaytettavissa hallituksen jasenia va 
littaessa. 

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, etta hallitukseen valittaisiin uudelleen hal 
lituksen nykyiset jasenet Wolfgang Buchele, Shirley Cunningham, Werner 
Fuhrmann, Timo Lappalainen seka Jari Paasikivi ja etta hallitukseen valit 
taisiin uusina jasenina Matti Kahkonen ja Kristian Pullola. Nimitystoimi 
kunta oli lisaksi ehdottanut, etta puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi 
ja varapuheenjohtajaksi Matti Kahkonen. 

Todettiin, etta ehdotetuilta henkilollta oli saatu suostumukset tehtavaan. 

Merkittiin, etta annettujen ennakkoaanien perusteella nimitystoimikunnan 
ehdotuksia hallituksen [asenten lukurnaarasta, hallituksen [asenten valin 
nasta ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta kan 
natti yhteensa 81 783 248 osaketta ja aanta, ja ntita vastusti yhteensa 1 O 
910 523 osaketta ja aanta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti nimitystoimikunnan ehdo 
tuksen mukaisesti, etta hallituksen [asenten lukumaaraksi vahvistettiin seit 
seman (7) ja etta hallitukseen valittiin seuraavat henkitot: Wolfgang 
Buchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Matti Kahkonen, Timo 
Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kristian Pullola. Yhtlokokous valitsi hallituk 
sen puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi 
Matti Kahkosen. 

13 § Tilintarkastajan palkkioista paattamlnen 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 
etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hyvaksyrnan laskun mu 
kaan. 

Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa ehdotusta kannatti yhteensa 97 374 
664 osaketta ja aanta, ja sita vastusti yhteensa 155 553 osaketta ja aanta. 
Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya hallituksen eh 
dotuksen mukaisesti, etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hyvak 
syman laskun mukaan. 
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14 § Tilintarkastajan valinta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 
etta yhtibn tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy paavastuullisena 
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Liite 5. 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa ehdotusta kannatti yhteensa 97 330 
7 47 osaketta ja aanta, ja sita vastusti yhteensa 199 368 osaketta ja aanta. 
Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtibkokous valitsi hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti yhtion tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, joka oli ilmoittanut 
paavastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. 

15 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi paattamaan omien osakkeiden hankki- 
misesta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut, etta hallitus valtuutettaisiin paatta 
maan enintaan 5 600 000 yhtion oman osakkeen hankkimisesta. 

Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa ehdotusta kannatti yhteensa 97 383 
617 osaketta ja aanta, sita vastusti yhteensa 2 402 osaketta ja aanta, ja 
tyhjaa aanesti tai aanestamisesta pidattaytyi taman kohdan osalta osak 
keenomistajat, jotka edustivat yhteensa 154 71 O osaketta ja aanta. Osake 
yhtiblain mukaisesti tyhjaa aanestaneet ja aanestyksesta pidattaytyneet 
osakkeet ja aanet otettiin huomioon ehdotusta vastustaneina osakkeina ja 
aanina. Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen 
paattamaan yhtibn omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuk 
sen mukaisesti. 

16 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi paattamaan osakeannista 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut, etta hallitus valtuutettaisiin paatta 
rnaan yhdessa tai useammassa erassa enintaan 15 600 000 uuden osak 
keen antamisesta seka enintaan 7 800 000 yhtion hallussa olevan yhtibn 
oman osakkeen luovuttamisesta. 

Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa ehdotusta kannatti yhteensa 96 653 
672 osaketta ja aanta, sita vastusti yhteensa 876 530 osaketta ja aanta, [a 
tyhjaa aanesti tai aanestarnisesta pidattaytyi tarnan kohdan osalta osak 
keenomistajat, jotka edustivat yhteensa 1 O 527 osaketta ja aanta. Osake 
yhtiolaln mukaisesti tyhjaa aanestaneet ja aanestarnisesta pidattaytyneet 
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osakkeet ja aanet otettiin huomioon ehdotusta vastustaneina osakkeina ja 
aanma. Liite 4. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti valtuuttaa hallituksen 
paattamaan osakeannista ja yhtion hallussa olevien omien osakkeiden luo 
vuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

17 § Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan vuotuisen nirnityspaivan muuttamisesta 

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut, etta nimitystoimikunnan vuotuinen ni 
mityspaiva muutettaisiin elokuun 31. paivasta toukokuun 31. paivaan ja 
etta yhtiokokouksen 24.3.2017 hyvaksyrnaa nimitystoimikunnan tyojarjes 
tysta muutettaisiin vastaavasti. Hallituksen ehdotus liitettiin poytakirjaan 
(Liite 5). 

Merkittiin, etta ennakkoaanestyksessa ehdotusta kannatti yhteensa 97 088 
310 osaketta ja aanta ja sita vastusti yhteensa 436 931 osaketta ja aanta. 

Aanestystuloksen perusteella yhtiokokous paatti hyvaksya hallituksen eh 
dotuksen nimitystoimikunnan vuotuisen nlrnltyspaivan muuttamisesta tou 
kokuun 31. paivaan ja nimitystoimikunnan tyojarjestyksen muuttamisesta. 

18 § Kokouksen paattaminen 

Todettiin, etta yhtiokokouksen poytakirja on osakkeenomistajien nahtavana 
yhtion internetsivuilla viimeistaan kahden viikon kuluttua yhtlokokouspai 
vasta lukien. 

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen kaslttelyiksi, 

Puheenjohtaja paatti kokouksen kello / 'f . o :;z_ . 

Poytaklrjan vakuudeksi: 
/ 

laamanni Petri Haussila 
puheenjohtaja 

varatuomari Esa Ranki 
sihteeri, poytakirjan tarkastaja 
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