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ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2020
Aika

6.5.2020 klo 14.00

Paikka

Helsingin Messukeskus, Helsinki

Osanottajat

Osallistujaluettelon (liite 1 ) mukaisesti
1 .798 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensd
13.7 19.948 A-osaketta ja
39.580.327 B-osaketta sekd
313.979.287 iitintii.

1

Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen.
2
Kokou ksen jiirjestiiytym i nen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo,
joka kutsui kokouksen sihteeriksijohtaja Olli Huotarin.
Merkittiin, ettdi yhtiolle oli toimitettu yhtion jiirjest€imiiii
valtaki rjapalvel ua kiiyttiineiden osakkeenom istaj
h

al

Ii

ie

n sekd

ntarekisteroityjen osakkeenom istaj ien lmoitu kset ja
i

nestysohjeet. Kyseisten osakkeenom istaj ie n asiam ies, asia najaja
Veli Siitonen ilmoitti, ettdi osakkeenomistajat eivdt vaadi ddnestystd
dd

ja tiiyttd

dd nten

laskentaa,

m ikiil i

yhtiokokou ksen pu heenjohtaja voi

ennakkoon toimitettujen ddnestysohjeiden ja kokouksessa
esitettyjen kantojen perusteella selvdsti todeta, ettd kyseisessd
asiakohdassa vaadittu enemmist6 ddnistd ja kokouksessa
ed ustetu

ista osakkeista

p

uoltaa yhtiokokou ksel le tehtyti esitystd.

Merkittiin lisdksi, ettd mainitut osakkeenomistajat eivdt olleet
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teh neet m issddn asiakohdassa sisd llol istdi vastaehdotusta
I

Merkittiin, ettii Veli Siitonen ilmoitti edustamiensa
osakkeenom istaj ien puolesta hyvaiksyvdnsd, ettd p6ytiiki rjaan
i itetii€in yhti6kokou ksen en nakkodiiin iii ja yhti6lle etu kdteen
I

iI

mo itettuj a ddnestysohjeita koskeva koko u ksel le esitetty yhteenveto

(liite 2) eikdi ilmoituksista tehdii pdytiikirjaan asiakohtaisia
merkintojd.
3
Poyt€iki rjanta rkastajan

ja ddnten lasku n valvoj ien

va litsem i nen

Pdytiiki rjantarkastajaksi ja dd nten lasku n va lvojaksi val itti i n

asianajaja Veli Siitonen.
4

Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, ettd kokous oli kutsuttu koolle yhtidn verkkosivuilla
14.4.2020 julkaistulla oheisen liitteen (liite 3) mukaisella
kokouskutsulla.
Kokous todetti n yhtiojdirjestyksen ja osakeyhtiola in
koolle kutsutuksi ja ptititosvaltaiseksi.
i

mu

kaisesti

5

Ldsnd olevien toteaminen ja ddniluettelo

Todettiin, ettd kokouksen alussa klo 14.00 kokouksessa oli
edustettun a 1 .798 osakkeenomistajaa, 13.7 19.948 A-osaketta,
39.580.327 B-osaketta ja 313.979.287 ddntii, ja ettii korkein
ddnimddrd, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa
yhtiojeirjestyksen 11 $:n 3 momentin mukaan ddnestdd oli
15.698.964 (liite 4). Merkittiin, ettd iidniluetteloa tarkistetaan
kokouksen kuluessa vastaamaan kulloistakin osallistujatilannetta
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6

Vuoden 2019 tilinpeiaitdksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittdminen
npdiitos, konsern iti npiidit0s ja toim ntakertom us
tilikaudelta 1 .1. - 31.12.2019 (liite 5) sekii tilintarkastuskertomus
(liite 6).
Esitetti i n

ti

Ii

Ii

i

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisdlsi
myos tilikauden 1.1.

-

31.12.2019 tapahtumat (liite 7). Keskustelun

jiilkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.
7

Tilinpiititdksen vahvistam inen
Vahvistettii n
1.1. -

til i n

piitit6s ja konsern iti

Ii

n

p€idt6s

ti I ika

udelta

31j22019.

8

Taseen osoittaman voiton kdyttdminen ja osingonmaksusta pddttdminen
Hyvaiksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 5, sivu 106), jonka
m u kaisesti 31 . 12.201 9 piitittyneeltai ti kaudelta vahvistetu n taseen
Ii

perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden sekd
lahjoitetaan lddketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun
yleishyodylliseen tarkoitukseen hallituksen pddtdksen mukaisesti
250.000 euroa.

Todettiin, ettd osingonjaon tdsmdiytysptiivii on 8.5.2020 ja osingon
maksupdiva 15.5.2020.

I
Vastuuvapaudesta piiiittiiminen hallituksen jdsenille ja toimitusjohtajalle
Myonnettiin vastuuvapaus tilikaudelta
jdsenille ja toim itusjohtajalle.

1

.1 .

-

31

.12.2019 hallituksen

ffi

POYTAKIRJA

4 (7)

10
Toi m iel i nten pal kitsem ispol

iti

i

kan kdsittely

Hyviiksytti i n yhtion toi m iel i nten pal kitsem ispol
hyvdksymd n m u kaisena.

Li

iti

itetti i n pa lkitsem ispol

ikka hal
iti

i

I

itu

ksen

kka pdytdikirjan

liitteeksi (liite 8).
11

Hallituksen jdsenten palkkioista pddttdminen
Asianajaja Vel i S itonen ehd otti ed ustamansa osakkeenom istaja
Keskindinen EldkevakuutusyhtiO I lmarisen puolesta, ettd hallituksen
jdsenten palkkiot maksettaisiin yhti6n nimitysvaliokunnan
i

ilmoittaman suosituksen mukaisesti, mutta kuitenkin siten, ettd
hallituksen vuosipalkkioiden osakkeina maksettava osa
maksettaisiin hankkimalla Orion Oyj:n B-osakkeita porssistd
hallituksen jdsen ille valioku n nan suosituksessa olevan ajankohdan
sijaan 8.6.- 12.6.2020. Vastaavasti rahana maksettava osa
vuosipalkkiosta maksettaisiin valiokunnan suosituksessa olevan
ajankohdan sijaan viimeistddn 30.6.2020.

Piiiitettiin tehdyn ehdotuksen mukaisesti hallituksen jdsenten
palkkiot seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84.000
roa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55. 000 eu roa ja hal lituksen
jdsenelle 42.000 euroa. Liseiksi hallituksen puheenjohtajalle
eu

maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen
varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jdsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen jdsenten matkakustannusten
korvaaminen jatkuu aiemman kdytdnndn mukaisesti. Edellii mainitut
kokouspalkkiot maksetaan my6s hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtaj ille ja jiisenille.

Edellii mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja
40-prosenttisesti yhtion osakkeina siten, ettti 8.6.-1 2.6.2020
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hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pdrssistd hallituksen
heenjohtajalle 33.600 eu rolla, hal lituksen varapuheenjohtajalle
22.000 eurolla ja hallituksen jdsenelle 16.800 eurolla. Rahana
pu

maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
en nakon pid

dtykseen tarvittavaa mddrdd, maksetaan

vi

i

meistddn

30.6.2020. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtio maksaa lisiiksi hallituksen jdsenten vuosipalkkioiden
osakkei na maksettavaan osu uteen ittyvd n va rai ns rtoveron
Ii

ii

12
H al I itu

ksen jdsenten uku mddrdstti piiiittaim i nen
I

Ptiiitetti n n im itysval ioku n nan suositu ksen
jdsenten lukumddrdksi seitsemdn.
i

m

ukaisesti hal

I

itu kse n

13

Hallituksen jdsenten ja pu heenjohtajan valitseminen
Pii€itetti i n val ita ha itu ksen jdse
II

n

iksi

n

im itysval ioku n nan

suosituksen mukaisesti Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Pia Kalsta,

Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael
Silvennoinen sekd heistd hallituksen puheenjohtajaksi Mikael
Silvennoinen.
Merkittiin poyteikirjaan toimitusjohtaja Timo Lappalaisen yhtidn
hallituksen ja toimivan johdon puolesta lausumat kiitokset
hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund ille tdmdn ansiokkaasta
panoksesta Orionin hyvdksi kymmenen vuoden yhtdjaksoisen

hallitusjiisenyyden aikana.
14

Tilintarkastajan palkkiosta pddttdm inen
Pii€itetti i n tarkastusval ioku n nan suositu ksen m u ka isesti, ettd

tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtidn hyvdksymdn laskun
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mukaan
15

Tilintarkastajan valitseminen
Pdiiitetti i n val ita ta rkastusval ioku n nan suositu ksen m u kaisesti
ti

Ii

ntarkastajaksi

ti li ntarkastusyhteis6 KP M

G Oy Ab.

Merkittiin pdytiikirjaan KPMG Oy Ab:n ilmoitus, jonka mukaan
pddvastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen.
16

Yhteistilillii olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettdminen

Hyviiksyttiin hallituksen ehdotus yhteistilillai olevien Orion Oyj:n
osakkeiden menettdmisestd oheisen liitteen mukaisesti (liite 9).
17

Kokouksen pddttdminen
Pu

heenjohtaja p€iiitti kokouksen

P6ytiiki rjan vaku udeksi

Jukka Laitasalo
puheenjohtaja

Poytiikirja tarkastettu ja hyviiksytty

&/fr."
Veli Siitonen

Olli Huotari
sihteeri
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ja ddnestysohjeista

piiiitos j a to im

i

nta ke rtom us ti I i ka

ude

31j22019

ntarkastuskertomus

6

Ti

7

Toimitusjohtajan esitys

8

Toimielinten palkitsemispolitiikka
Hallituksen ehdotus koskien yhteistilillai olevien Orion Oyj:n
osakkeiden menettdmistd

I

Ii

lta

