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Kokouksessa olfuat läsnä
edustettuina kokouksessa vahvistetusta
niluettclosta llmcncvãt osa kkeenomístajat.

ää

Läsnä olivat lisåksi yhtiõn hallintoneuvoston puheenJohtâja Juhe Luukko, yhtlön
halllntoneuvosþn ¡à ttallituksen Jåscnlå, yñt¡ön tolrnltusþhtefa Mlkl Vlheruuori,
m uita yht'Í5n þhdon ed ustaJla, yht¡ön på¡ävastuulllnen til¡ntarkastaja, erityine n
terkeståþ sekii medlan edustaJlr. låsnä oli myös teknistã henkllökuntaa sekä
kokoukscn puheenJotrtaþ Stefefi Wlman ja kokouksen slhteerl Seppo

Kymälälnen.
1.

rOXOT'KSCiI AYAAMINCtr
Ha lli

2,

nþne urrosto n puhec nJohtaJa J uha luulko üvðsf koltou ksen.

rOTOUÍSEil'¡hJESTÃITYMI IIEI{
Ytttlökokoukscn puheenjohtaJatsi ualittiin asianaJaja stefan Mkmary joka kutsui

slhteerikÍ asianajaja Seppo Kymãlälsen.
Puheenþhtaja selost¡ kokouksen asialístalla olevien aslolden käsittelyä koskevla
mênettefytepoja.

Todettiin, enä kokous pidetäân suomen

Todettíln,

ettã

Ja

ruo[sln klelellä.

tllinpãËtösastakirjat lausunb erltylscstä rârkaÉtuksesta sekä

kokouksessa käsiteltävåt chdotuksct ovat olfccû osakkacnomist¡Jlen nãhtåvinä yhtiõn

internçFlvuÎllr ja yhtäin to¡inhisttir,Fä S.cinËjodla þ vär¡assã osâkeylflölaln
edellyttåmän a,¡?n ennen yhtitikokor¡sta. Cisalkeenomistajille on i¡s¡*si lãhetet-ty
pyynnðstf iäþnnökset malnltulsta asialrlrþbta, þtka oltuat saatavilla myös

yfrtiðkokoussallssa.
3.

pöwÏunn¡¡rulARtnsil¡lEil

JA

ÃÄillü{t¡g(ur vAwo¡¡Er{ vAUTsEM¡TEN

Pöytåkirþntarkastajlksl valittiin Juha lläklcinen
valvoiikii vall(tiin Rabbe Eklund ia Vesa Sahtulrta.

t.

ja Anu Relnlkatnen fa

ääntenlaskun

KOKOUI(SEN LAITLISUUD€ñ¡ TOTEAMII{EÍ{

Todettilo ettå kokouskutsu oll Julkalsttr 14.4.2Ot6 halllntoncwoston mäåräämtssä
sanomalehdlsså Pohjalrinen, llkka, Vaseblâdêt, Keskipohjanmaa ja österbottens
Tîdniq. l(okouskutsu oli julkalstu t4,42(nG myös yhtiön lntrrncstvullla.
Todettiin, ettåi yhtiökokous oli kulsuttu koolle yhtiöÍirjestyh$n ja osakcvhriälain
määrËylliå noudãttaen.

d
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l(okouskutsu otettlin piiytäklrjan liltteeksl ß¡¡tg.il.

5.

tÄ5il4

OIE;VIEN IOrEATTIINËil ¡A AAil¡tUETTEtoT vAHVISIAII,IINEII

Todettlln, ettåi yhtiökokouksessa oli llman puhe- ja äänlolkeutta låsnð muun muassa
sellaisia osakkeenomistajia, jotka eîvät olleet ilmoíttautuneet yhtlökokoukseen, medlan
cdustajia sekä teknistä henft ilökuntaa.
Esitett¡¡n luettelo osâlllstum¡s'tllantêesta kokouksen allaessa ja äãnlluenelo, Joldcn
mukaan läsnä yhtiökokouksessa oll 12 765 osakkeenomistajaa Joko henkllökohtalsesti
tai lakimåäräisen edustajan tal valtuutetun asiamþhen edustamana. MerkÍttiin, että
kokouksessa oll sen alkaessa edustettuna 66 231 osaketta i¡ åäntä.

Käytän keskustelua kokouksessa edustettuja osakkeita ja rnltakirioþ koskien.
Keskustelun alkana Vesã Routamâe sekå eräåt muut ehdon¡vet êdüstâmiensa
osâkkeenomistaj¡en puolesta, että Ellsa Oyj:n 8.2-2016 läht¡en hankkimlen osakkelden

Jâ veltâkírjoþn äänioikeus evätäåin yht¡ökokoukæssa, Puheenlohtaja totèsl, ëttel
ehdotus anna aihetta toimenpftelsiln"

ßokouksen alkamisaJankohtaa koskeva o$ll¡$tumbt¡lannc ja âånilucttclo otêtt¡in
pöytäkirjan llitteeksi (tiite 2). Todettiin, että åäniluettelo vahvlstetaan vastaamaan
osallisturnistilannetta mahdolllsen åäncstyksen afkaessa.
6.

woDEil 2015 T|UNPAATöK5EN, TOtt\,ilITAKERTOMUt$Eit,
TUüTARIOSTUSTFRTOMU|(SEII SEI(A HAU.TNTOT{EUVO5TOil r-AUSUf{r{ON
nuilPiIÃTöxSE,sTÄ JA nUilTARI(ASIUSKERTOMUISESTA ESITÍÄMII{EN
ToimÌtusjohtaja M¡ka Vlhervuori

piti

es¡tyksen yhtiön l¡¡ketoim¡nnan kehltyksestä

tllikaudella 2015 sekä katsauksen,Jossa hän käslttelikuluvan vuoden tolmintaa ja yhtiön

tulevaisuuden nÉikymiä,

ja

eshttell tlllnpäätöksen tlllkaudelta

20f5,

Llsäksi

to¡mltusjohteja Mika Vihervuor{ Ja hallituksen puheenjohtafa Aappo Kontu esittelivät
yfttlön Ja Ellsa Oyl:n 30.5.2016 julklstamaa Vritvsj¿Ir¡estelyä ja vástasivat kysymykiin.
Tilinpåiiitös käsitti tqloslaskelman, tascen ja rahoiiuslaskelman liitet¡etoineen sekã

konsernitilinpåätöksen

ja

toimlntrkcrtomuksen. Tolmltusjohtalan katsaus la

tilinpäåtösasl¡kirjat otcttiin pöytäkirjan llittclksi fLllttsot 3 i¡

41.

Yht¡ön påävåistuullinen tilintarkastala Esa Kailioh esltti tllintarhstuskertomuksen, joka
otettiln pöytäkirjan liitteeksl (ultell,

Puheenjohtaja

selostl

hell¡ntoneuvoston lausunnon tllinpäätökesüi,

konserô¡tll¡npãätöksèstä Ja tillntarkastuskertomuksesta.
stettiin pöytäkirian liitteeksi f tiite 61,

Hall¡ntonruroston lausunto

Merklttiin pöyJäkirl'aaO ettil osakkeenomistajä Aaro Leppilahti esittl toiveen, että
,etkossa yhthfn dlintarkastalea pWdettäisiin laqsumaan myõs tilinpäätöksen

vahvlstamlsesta, vastuuvapauden my6ntdmlsestä

sckã

hallituksen

voîtonjakoehdotu ksest¡.

s
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nuilP¡ATöKSEr{VA|'rVrSf,AMrilEr
Yhtlökokous rahvist¡ til¡npäätölsen, johon kuuluu myös konsernltilinpååJös, tilikaudelta

1.1.-31.12.2015.
8.

TASEEITI OSOITTAñ,IAN

VOITO.ÍI XÀYTTAM¡NEÍ{ JA OSIIIGOI{MAIGIJSilA

P¡IÄÎAMHET
Todettlin, éttå tlllnpäätöksen mukaan emoyhtlön jalokelpoiset varat olivat n. 70,5
mifoonaa e uroa, Jotka slsålülvättillkar.lden voiton n.2,5 miljoonaa euroa.
Hâllitus ol¡ €hdottânut yht¡ökokoukselle, että emoyhtlön þkokelpoislsta rraroista jaetaan
osinkoa 80 eurca o¡al¡keelta ¡. ettå loput teeaen osoltt¡mr¡tå r/ollortå þtctåån
kertyneblln voittovarolhln, Ehdotuksen mukaan oslnko maksetaan osakkeenom¡stajalle,
þka oslngonmaksun Ësnäytppãivänä 2,6.2016 on merkltty Euroclear Flnland Oyln
pltåmåån os¡kr3.luêttêlôon. os¡ngon mâksupäM on 9.6¿016.
Hallhuksen ehdotukset otettiin pöytäklrþn llittceksi luite

il.

Yhtlökokous päåtti hallituksen ehdotuksen muloisesti, qttä o¡inkoa jaet¡an 80 euroa
osakkeelb ja etË osingonmaksun täsrnäWspä¡vä on 2.6.2016 ja oslngon maksupåilvä
9,6.2016.

9.

1AUSUIÜfOERITYISESTÃTARIüS¡UIGEÍA

Todettllr¡ että Deloitte & Touche Oy on määräW Altæhalllntovir¿ston påätöksellä
stþrlttimåan edellisessä varsinai¡essa yht'lökokoukscsa csitegn vaillmultsen
mukalsest¡ erttylnen t¡rkastus yhtlön hall¡nnosta ,a klþnpldosta syksVllä 2014
tapahtuneeseen yhtlökotousvattaklrþjen keräämiseen l¡¡ttyen.

Todettün, että erftylsesti tarkastuksèsta annettu lausunto on ollut osakkecnomistajien
niihtãväÉ 24.52O16 alkaen yhtlön intemetsþullla ta yhtËn to¡mip¡stelsså Seinåijoella ja
VÉâsåsla. t¡usunto on rryös olh¡t saatavllla yhtiôkoksulscssa.

Erltylnen terkesteje eslttelí lausunnon yhtiökokoukselle. Lausunto er¡tvisestä
tarkastulçcsta otettlln püytäklrjan l¡ltteebi {UltÊ 8}.
10.

PIITTÄTiIilEI{ HALUruTSET{ JÄSEI{ITTE,
ilAlurToilzuVosfof{ JlsENu.E, TOIMfIUSTO}|îAJÆ,rE Jå TO|M truS¡Ot{fArAr{
VASÎUUVAPAUDESTA
SIIAISEIJE

Todettlln vastuwaprudGn myöntåm¡3en tlllkaudelta 2015 koskêvân kalkkf¡ tllnqauden

¿lkana halllntonewoston jäseninå, hallltuksen jå¡eninà, tolmltusjohtajana la
toimltusfohtaJan siJalsena tolmlnclta h€nldlöttå,
Yhtiökokous påätti myöntää vastuurrapauden tlllkaudelh 2015 tsimineille hallltuksen
låsenille, hallintoneuvostonJäsenllle, to¡mitus¡ohtaþlle lå to¡mltusþhtalen sþfselle.
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11.

HAtuNTof{EUvosfoN J,ISEIYTET{ ¡å PUH€ÊNJoHTAJAT PAIKKIoSTA se¡¡A ¡uÀrrn.
,A MUIsTÂ KULUKoRvAUI$IsTA pÄArÄmn¡¡r

Todettiin, että yhtlön hsllhuksen asettema tolmikunta on chdottanut, että
hallintoneuvoston puheenjohtaJan palkklo ptdetään ennallaan. Tållä hetkellä
hallintoneuvoston puheenjohtaJalle maksetaan 700 €lkokous, Toimíkunte ehdotta¡,
Jäsenen palkkiota nostetaan síten, ettå jäsenelle maksette¡sirh
550 €/kokous. Tållã hetkellå hallintonewoston fiiserlelle malsetaan ¡100 €/kokous.

että hallintoneuvoston

Tolmlkunta on ehdottanut myös, että matkakulut korvataan yhtlön matkustussåäntöþn
mukalsestl
verohallituksen páätökser¡ mukaisten verottomiksi katsottav'en
matkakustannusten kullolstenkln korvausten enímmälsmåärien mukaisesti,

ja

Aslasta kåydyn keskustelun alkana Jan Saarela ehdottl hallintoneuvoston palkkioiden
pitãmletä ennallaan ja hellintonewoston puheenjohtaja Juha Luukko vahvlstl
toimikunnan luopwan palkkloiden korottamista koskevasta ehdotuksesta.
Yhtiökoltous päätt¡ pitåi¡ hallintoneuvoston jåsenten ja puheenJohtaJan palkkíot sekä
matka- ja lnuut kulukorvaukset ennallaan.

L2.

oSAK¡(EENOMISIAJIEJ{ EHDOTUS ÍAil(Kl Eil HAU¡ilTOI{EUVoSTON VAf{HoJtrrt
JASEilTÊir ruHTÄVAKAuoEN plÄrrlmtsEsrå uustEN JÄsEr{TEr{ vAur{r{Asrl rA
JÄSENTEi¡ TOIMII(AUDESÍA

Todett¡Ìn, että El¡sâ oyj ja eËåt cen tytäryhtiöt æat esittäneet osakeyhtiölain mukaisen
vaatlmuksen saada yhtiökokouksen käslteltåväksi Elisan ehdotus yhtiön
hallintoneqvoston koloon panosta.

Ehdotuksen mukaan yhtiökokoukessa pääþttäisn-n kaikkþn haflintoneuvoston
jåsenten toimiksuden piiättåimisestli ja valittalsiin halllntoneuvostoon 30 jt!rcnti xkå
påiätettålsiin vallttavien þsenten tolmikausista.
Hallintoneuvoston puheenþhtaia Juha Luukko eslttelt ehdotuksen.
Ehdotus otettiin pÕytåk¡rjan liitteêkqi

lllite 9l

Keskustelun aikana vesa Routâmae sekå eräät muut ehdottlvât edustâmíensa
osakkeenomlstajlen puolesta Ellsa oyJ:n ¡e ien tytåryhtiöldcn chdotuksen hyll(ãåmistå.
Os¿kkeenomistaia Arto Helsing ehdotti as¡aa koskevan päätöksenteon sllrtämilä
sêurâavaan yhti6kokoukseen,

Tsdettän, että asiassa meneteltäislln siten, että ensin ään€ttettälsiln Elisa OyJ:n la sen
tytåiryhtföiden eMotuksen hyväksymisestå kaikkia mu¡ta ehdotuksia vestäen. ÃCnestys
suoritettiin suliettuna l¡ppuäänèstyksënä,
Yhtiäkokous påãtll åånestylaen Jålkeen hyväksyâ Elisa Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden
ehdotuksen kalkklen halllntoneuvoston vanhojen jäsnten toimlkauden päåttiimisestä,
uus¡en jäsenten valinnasta Ja läsenten tolmlkausista l!l@æ mukalsesti.

Merkittiin, ettå kokouksessa oll äänestyksen alkaessa €dustettuna 65 799 psaketta Ja
åäntä. Aånestyksessã Ellsa Oy¡:n ja sen tytäryhtiöîden ehdotusta kannatti 41410

.ì.

r,
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osakettä ¡e ääntä, ja ehdgtusta vastust¡ tãi multa ehdotuksia kannatti 24 380 osakctta ja
åäntä. Yhdelll osekkeclla ääæltÊttlln ryhjå¿i þ kokouksessa o[ ll¡åkql edustcnuna 8
osaketta ja âãntä, iotka civât osallistuncet äänestykseen.

rl,

HArurfroitEwoslþf{ lÃs¡mrn va.rSEMtf{EN ËRolflroRotsTEr{T[.AttE
Merkittiiit, että tlitä asiakohtaa el käsltelty ytrtiökokouksesa, koska osakkeenomtstajien
ehdotus ashkohdasse 1ll oll hwãksytty.

14.

TITINTARKASTÆAil PATKI(IOSTA PAATTAMIilEil

Todêtti¡n, että ltallltus oli ehdottanut yhtäikokoukselle, että valittavalle til¡ntarkastajalle
ma ksetaa n pa ßklo til ¡ntârkastaJan ko htu ulllsen laskun m ukaa n.
Yhtiökoko us pãätti hyräksyä hallituksen

c h dotukse

n.

Merkltlln pð¡åklrjaan, että oskktcnomistaja

Cad-'Magnus Schauman es¡ttl'

kirJattavaksl, että tlllntar*ästajan laskun kohtuullisuutta on arvioitava kohtuudella.

15.

Ì1UXTARßASÍAIATVAIJT|SEMIXEN

Todettlln, ettâ yhtlöjårþstyltsen 7 $rn mukaan yhtiökokouksen on v¡llttâw yht¡ön
tlllnterkastajaks¡ tilintarkastusyhteisä tai kaki tilintarkastajaa Ja nållle
varât¡llntarkasta¡at. Tlllntarkastajan toimikausl påättyy yallntâ¡ seuraavan varsinalsen
yhtiökoko uksen

pä

ättyasså.

Todettlln, että tällä hetkêllä yhtäln vaninaisena tillntarkastajana toim¡l KPMG oy Ab,
päåvastuullisenâ tilinteilestajana KHT E¡a Kaíliala.
Todcttiln, että hallitus oll ehdottrnut etùä tilint¡r*astajaksl valit¡an uudcllcen KPMG oy
Ab, joka oll llmctlttanut KHT Esa Xalllalan toimivan þåäva$tuulllsena tllintarkastajanâ.
Yhtlö kokous påättl hWäksyä hallltu kscn

16.

chdotuk¡en.

HâtUruÍSEN¡ YALTUUTTAMIHil P¡IATfAMÄÃTT OIilITT OSAl(l(ElDCil
HAÑßNMßESÎA

Merkittiin pöVtåklrjaan, ettã hallitus ol¡ fräättålnW luopua tässåi asl¡kohdasa
t7

käsfte ltåvåstå

eMotu ksesÈ.

HAturuIGEI{
OY:tt€

SELVITYS ANVIA TETECOM OY:N OSAKI(E'DEH fVTTflUilISIA FINDA

Todettl¡n, että Eltsa Oyiþ erååtsentytðryht¡öt olñ/at es¡ttåneet osakeyhtlõlaln mukaisen
ìräatimuksen s¡¡da yfutüikokouksen kå¡itcltåvðl¡si Anvlan hallitukcn sllvltys AnvieTelecom Oy:n osakkeiden myynnistä Flnda Oyrlle.

Merkittlin pöytãklrjaan, että Ellsa OyJ þ sen Sryhtlðt ollvat luopuneet vaatlmasla
tãsså aslakohdassa kåsitçltävåä selvltystä. Asiasta kåytlln keskustelua ia to¡mitusjohta¡a
vastasl lrysynykslln.

I
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18.

IAtt

O|ruSVALTUUTUS

Todettiln, että hallltus oliehdottanut, etË ytrtiökokous påiåttãisivaltuuttaa hallituksen
pãåttãmäån enlntään 50 üþ euron suuruiseita lahþituksesta yleishyödylllslÍn tai nilhin
rinn¡stettaviln tarkoituksiin sekä wltuuttaa hallituksen päätt¿imäärr lah¡bitusten
saajlsta, käyttöþrkoituksista, rikataulusta sek¿i muista lahþítusten chdoista.

Yhtiökokous päåtti valtuuttåâ hsll¡tuksen päättämäån enlntään
suuruisesta lahþituksesta hallituksen ehdotuken mukelsestl,

19.

50000

euron

KOI(OUIGEN PÄATTAMITETI

Merkittlin, ertä yhtlökokouksessa tÊhtyjä påätökslä olivat kannattaneet kaikkl läsnä
olevat osakkeenomistajat, ellei põytäk¡rjassa toisin m¡inita.
Puheenlohtaja totesl, ettå aslallstan âslat on käsiteþ ja ettå pöytäkiria tulee olemaan
nåhtåvlllã yhtlön ¡nternetdvuilla vllmelståån 14.6.2016.
Puheenjohtaja päåtti kokouksen kello 19,12.

[Allekiriottuket seuroovollø slvullal
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Yhtlökoloukæn puhrçnlofthJr:
Stefan
¿

Yhtlökokouksan ¡lhtsetll

Prytlkldr trrkr$üttu þ hy,vlkrytly:
Juhr

lllkllnen

lØ/r4

/L¿ø¿¡,&n'

Anu R¡lnlk¡lncn

$,

8 (81

[i¡tteet
Lllte

I

Kokouskutsu

Lilte 2

Osalllstuiatilanne ja ãäniluettelo

LIlte 3

Tof

Li¡te 4

Tilinfiiätösasiakirf at

ulte 5

Tll lnta

U¡te 6

Halllntoneuvoston lausuntg tlllnpäätöksestä,
konsemitilin¡Ëãtökestã
t¡llntartastu*erto-

mitusjohtajan katsaus

rkasturkertorrus

ja

muksesta
Liite 7
LJite

8

Ll¡tè 9

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Lousunto erltylsestå tarkastukesta

Osakkeenomlstaflen

ehdotus

halllntonewoston vanhojen

kaikkien
jäsenten

tehtãiväkauden päËttämliertå. uuslen Jäsenten
vallnnasta ja jäscntÊn tohlkâudesta

*

