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OR|ON OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2018
Aika

20.3,2018 klo 14.00

Paikka

Helsingin Messukeskus, Helsinki

Osanottajat

Osallistujaluettelon (liite 1 ) mukaisesti
2160 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
1 0.802.961 A-osaketta ja
35.7 58.470 B-osaketta sekä

251.817.690 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen
Liitettiin pöytäkirjaan Westerlundin kokouksen avauksen
yhteydessä esittämät kalvot (liite 2).
2
Kokou ksen järjestäytym i nen
Kokou ksen pu heenjohtajaksi va itti i n asianajaja
I

Ju

kka Laitasalo,

joka kutsui kokouksen sihteeriksijohtaja Olli Huotarin.
Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Bank AB:n,
Skandinaviska Enskilda Banken AB:n sekä Svenska
Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja
äänestysohjeet. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaad i äänestystä
ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi
ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa
esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä
asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa
edustetu ista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.
Merkittiin lisäksi, että mainitut pankit eivät olleet tehneet missään
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asiakohdassa sisällöllistä vastaehdotusta. Merkittiin, että
mainittujen pankkien edustajat, Camilla Hytönen Nordea Bank AB:n

edustajana, Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n
edustajana ja Sauli Salminen Svenska Handelsbanken AB:n
edustajana ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta
hyväksyvänsä, että pöytäkirjaan liitetään yhtiölle etukäteen tehtyjä
ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 3) eikä
ilmoitu ksista tehd ä pöytäki rjaa n asiakohtaisia merki ntöjä.
3

Pöytäki rjantarkastajan ja äänten lasku n valvoj ien val itsem i nen
Pöytäki rjantarkastajaksi va litti i n sijoituspääl ikkö Tu u la Korhonen
I

Aäntenlaskun valvojiksi valittiin analyytikko Juhana Holmström ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Kirsi Virkki.
4

Kokouksen laillisu uden toteaminen
Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla
7.2.2018 julkaistulla oheisen liitteen (liite a) mukaisella
kokouskutsulla.
Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Ritva Siipi kertoi
iI

moittautu neensa kokoukseen

p u hel im

itse,

m

utta ilmoittautu

m

ista

ei ollut rekisteröity, joten Siipi ei ollut saanut äänilippua kokoukseen
Siipi pyysi yhtiötä selvittämään, mistä ilmoittautumisen
rekisteröitymättä jääminen oli johtu n ut.
Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
Todettiin, että kokouksen alussa klo 14.02 kokouksessa oli
ed ustettu

n

a 2. 128 osakkeenom istajaa, 1 0.7 92.085 A-osaketta,

35.737.693 B-osaketta ja 251.579.393 ääntä, ja että korkein
äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa

yhtiöjärjestyksen 11 $:n 3 momentin mukaan äänestää oli
12.578.969 (liite 5). Merkittiin, että ääniluetteloa tarkistetaan
kokou ksen ku luessa vastaamaan ku loistaki n osal istujatilan netta
I

I

6

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esitettiin

ti

Ii

npäätös, konsern iti

Ii

n

päätös ja toim i ntakertom us

tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus
(liite 7).
Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi
myös tilikauden 1.1.

- 31.12.2017 tapahtumat (liite 8). Keskustelun

jä lkeen merkitti i n toim itusjohtajan katsaus ku ull u ksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistam inen
Vahvistetti i n
1.1. -

ti

Ii

n

päätös ja konsern

iti

Ii

npäätös ti likaudelta

31j22017.

I
Taseen osoittama n voiton käyttäm nen ja
i

osi

ngonmaksusta päättäm inen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 94), jonka
m ukaisesta 31 . 12.201 7 päättyneeltä ti ikaudelta vahvistetu n taseen
I

perusteella jaetaan osinkoa 1,45 euroa osaketta kohden sekä
hjoitetaan lääketieteell iseen tutkim u kseen ja m u u h u n
yleishyödyll iseen tarkoitukseen hal itu ksen päätöksen m u kaisesti
la

I
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250.000 euroa
Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 223.2018 ja osingon
maksupäivä 29.3.2018.

I
Vastuuvapaudesta päättäm nen
i

hal

I

ituksen jäsen le ja toim itusjohtajal le
iI

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta
jäsen ille ja toimitusjohtajalle.

1

.1 .

-

31

.12.2017 hallituksen

10
H al

I

itu

ksen jäsenten palkkioista päättäm i nen

Analyytikko

Ju

hana Holmström ehdotti ed ustamansa

osakkeenom istaja Keskinäinen Eläkevaku utusyhtiö I lmarisen

puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön
n

im itysval ioku n nan

Päätetti i n

n

i

m

i

lmoittaman suositu ksen

itysvalioku

n

nan suositu ksen

m u kaisesti.

mu

kaisesti hal

I

itu

ksen

jäsenten palkkiot seuraavasti:
Hal I itu

ksen

pu

heenjohtajal le maksetaan vuosipalkkiona 84. 000

euroa, hallituksen varapu heenjohtajalle 55. 000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 42.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiona 1 .200 euroa kokoukselta, hallituksen
varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 eu roa kokou kselta. Hallitu ksen jäsenten matkakustan n usten
korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut
kokouspalkkiot maksetaan myös hal
puheenjohtajille ja jäsenille.
Edel lä mai

n

I

itu

ksen asettam ien valioku ntien

itut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja

4O-prosenttisesti yhtiön osakkei na siten, että 25.4-2.5.201 8
hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen
pu

heenjohtajal le 33.600 eu rol la, hal litu ksen varapu heenjohtajal le
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22.000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16.800 eurolla. Rahana
maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
en

nakonpidätykseen tarvittavaa määräà, maksetaan

vi

imeistään

31.5.2018. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaa lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden
osakkei na maksettavaa n osu uteen iittyvän va rainsi rtoveron
i

I

11

Hallitu ksen jäsenten ukumäärästä päättäm inen
I

Päätetti in n im itysval ioku n nan suositu ksen m u kaisesti hallitu ksen

jäsenten lukumääräksi seitsemän.
12
H al

litu

ksen jäsenten ja pu heenjohtajan val itsem i nen
Päätetti i n val ita hallituksen jäsen iksi

n

im itysva lioku n nan

suosituksen mukaisesti Sirpa Jalkanen, Ari Lehtoranta, Timo
Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja
Heikki Westerlund sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Heikki
Westerlund.
13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Päätettii n tarkastusval ioku n nan suositu ksen

mu

kaisesti, että

tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
14

Tilintarkastajan valitseminen
Päätetti in val ita tarkastusval ioku n nan suositu ksen m u kaisesti
ti

Ii

ntarkastajaksi

ti

Ii

ntarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
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Merkittiin pöytäkirjaan KPMG Oy Ab:n ilmoitus, jonka mukaan
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen, joka
esittäytyi kokouksessa. Liitettiin pöytäkirjaan Antosen esittelykalvo
(liite 9).
Merkittii n pöytäkirjaan hal itu ksen tarkastusvalioku n nan
I

puheenjohtaja Mikael Silvennoisen tässä asiakohdassa KHT Kalle
Laaksoselle ja PricewaterhouseCoopers Oy:lle lausumat kiitokset
näiden toim ittua yhtiön

ti

Ii

ntarkastajana, PricewaterhouseCoopers

Oy vuodesta 2008 ja Laaksonen päävastuullisena tilintarkastajana

vuodesta 2015.
15

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäki rjan vaku udeksi

-_,2

ukka Laitasalo
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuula Korhonen

Olli Huotari
sihteeri

ffi
Liitteet

7 (7)

PÖYTAKIRJA

1

Osallistujaluettelo

2

Heikki Westerlundin kokouksen avauksen yhteydessä esittämät
kalvot

3

Yhteenveto äänestysohjeista

4

Kokouskutsu

5

Osallistumistilanne 20.3.2018 klo 14.02
Til n päätös, konsern iti inpäätös ja toim ntakertom us

6

i

I

1.1. - 31.122017
7
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I

KHT Kimmo Antosen esittelykalvo

i

ti

Ii

kaudelta

