NEXT GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2021

1 (9)

NEXT GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Aika

31.3.2021 klo 13.00

Paikka

Next Games Oyj:n toimitilat osoitteessa Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki

Läsnä

Next Games Oyj:n hallitus on väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun
lain 677/2020 (”Väliaikaislaki”) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt COVID-19
pandemian leviämisen rajoittamiseksi, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan
asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
osakkeenomistajat (liite 1).
Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen, asianajaja Olli Kotila,
asianajaja Saku Knuuti ja yhtiön Legal Specialist Teemu Soikkeli sekä teknistä
henkilökuntaa.

1

Kokouksen avaaminen
Asianajaja Olli Kotila avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn
mukaisesti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Saku Knuutin.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat
menettelytavat.
Todettiin,
että
yhtiökokous
lähetetään
suorana
verkkolähetyksenä niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitulla tavalla. Todettiin, että
yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista
yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
verkkolähetyksen välityksellä.
Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 9.3.2021. Määräaikaan
14.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien
vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla
esittää kysymyksiä 19.3.2021 klo 16.00 saakka. Todettiin, etteivät
osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle
kysymyksiä.
Todettiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut
osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, ja kaikista
asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että
Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa
vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista
äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).
Todettiin, että annetut äänestysohjeet on huomioitu. Osakkeenomistaja on
voinut kussakin asiakohdassa jättää toimittamatta asianmukaisen
äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa
asianomaisessa asiakohdassa ennakkoäänestyksen osalta. Todettiin vielä, että
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kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan
hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan
suosituksia.
Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn
yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että
osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ennakkoäänten laskennan oikeellisuus
on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin
verrattavalla tavalla.
3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa
esitetyn mukaisesti yhtiön Legal Specialist Teemu Soikkeli.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava
seuraavasti:
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan
on,
halutessaan
osallistua
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla
tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.
Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön
internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 9.3.2021.
Todettiin, että vuosikertomus, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, oli julkaistu yhtiön
internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 12.3.2021.
Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain
sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen.
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon
ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen
välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus
osallistua yhtiökokoukseen.
Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 19
osakkeenomistajaa edustaen 16 994 179 osaketta ja yhtä montaa ääntä.
Kokouksen osallistujaluettelo ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite
1).

6

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on
voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön
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12.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla
yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat
otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).
Toimitusjohtajan katsaus, jonka yhtiön toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen
esitteli puheenvuorossaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen
vahvistamisen puolesta annettiin 16 944 179 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista
äänistä.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta
2020.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset
varat olivat noin 7 500 000 euroa, ja tilikauden 2020 tulos noin -3 872 000
euroa.
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 2020
jaeta osinkoa.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 944 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 16 944 179 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

9

Vastuuvapaudesta
tilikaudelta 2019

päättäminen

hallituksen

jäsenille

ja

toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia
henkilöitä:
-

Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja

-

Elina Anckar, hallituksen jäsen

-

Xenophin Lategan, hallituksen jäsen

-

Peter Levin, hallituksen jäsen

-

Jari Ovaskainen, hallituksen jäsen

-

Nicholas Seibert, hallituksen jäsen

-

Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 443 192 osaketta ja ääntä, vastaten noin
33,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen
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puolesta annettiin 9 443 192 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden
kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 7 550
987 kappaletta vastaten noin 44,56 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä
mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on
voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta,
yhtiökokouskutsun liitteenä ollut palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla
yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.
Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 993 487 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin
kannattamisen puolesta annettiin 16 993 487 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista
äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, jotka
pidättäytyivät äänestämästä oli 692, vastaten noin 0,0025 %:ia yhtiön kaikista
osakkeista.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä
palkitsemisraporttia. Päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat
yhteensä noin 38,1 %:ia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti:
•

hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa kuukaudessa,

•

muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, sekä

•

palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1 000
euroa kultakin valiokunnan kokoukselta.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat, olivat edelleen ehdottaneet, että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön
mukaisesti.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 993 487 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen
osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 993 487 ääntä vastaten
100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty,
oli 692 kappaletta vastaten noin 0,0041 %:ia kokouksessa edustetuista
osakkeista.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen
osakkeenomistajien ehdotuksen.
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Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vähintään neljä ja
enintään kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä
kuuteen varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi
varsinaista jäsentä.
Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat
yhteensä noin 38,1 %:ia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen
osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 994 179 ääntä vastaten
100 %:ia annetuista äänistä.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

13

Hallituksen jäsenten valitseminen
Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat
yhteensä noin 38,1 %:ia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet
yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan nykyiset hallituksen jäsenet
Petri Niemi, Elina Anckar, Nicholas Seibert, Peter Levin ja Jari Ovaskainen
uudelleen sekä Riikka Tieaho valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.
Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen
osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 986 830 ääntä vastaten
noin 99,96 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan
annettiin 7 349 ääntä vastaten noin 0,04 % annetuista äänistä.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä
mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Petri Niemi, Elina Anckar,
Nicholas Seibert, Peter Levin, Jari Ovaskainen ja Riikka Tieaho.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 16 994 179 vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.
Äänestystuloksen
perusteella
yhtiökokous
päätti
hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valitseminen
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen
tilintarkastaja,
jonka
tulee
olla
Patenttija
rekisterihallituksen
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tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön
tilintarkastajana oli toiminut Deloitte Oy.
Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 16 994 179 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.
Äänestystuloksen
perusteella
yhtiökokous
päätti
hallituksen
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastajaksi
Deloitte Oy.
Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut,
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.
16

että

päävastuullisena

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä hankkia ja/tai
ottaa pantiksi enintään 1 800 000 osaketta, joka vastaa noin 6,43 prosenttia
yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouksen kutsun
päivämääränä.
Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä
Nasdaq
Helsinki
Oy:n
järjestämässä
kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön
osakkeen hintaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä
noteerattu
markkinahinta
valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.
Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi,
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutus kumoaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

yhtiökokouksen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/c1865a7a-9906-42a4-b031-676599c02d6f

www.vismasign.com

NEXT GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2021

7 (9)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 994 179 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta
kannatti 16 994 179 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 2
700 000 osaketta, joka vastaa noin 9,65 prosenttia yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.
Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen
voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti).
Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä
oikeuksia voidaan antaa esimerkiksi yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen
toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, strategisten kumppanuuksien
luomiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on
valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan
päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

yhtiökokouksen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 993 487 osaketta ja ääntä, vastaten
noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen
puolesta annettiin 16 993 487 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden
yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli
692 kappaletta vastaten 0,0041 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.
18

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.4.2021 alkaen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.
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Vakuudeksi

Olli Kotila
Puheenjohtaja

Saku Knuuti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Teemu Soikkeli

LIITTEET
Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)
Annetut ennakkoäänet (Liite 2)
Kokouskutsu (Liite 3)
Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)
Toimitusjohtajan katsaus (Liite 5)
Palkitsemisraportti (Liite 6)
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 9 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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