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1 $ Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen avasi kokouksen.
2 $ Kokouksen jdrjestiytyminen
Yhtiokokouksen puheenjohtajana toimi yhtidkokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja
Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtion esikuntatoimintojen johtaja Olli
Huotarin.
Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjArjestelyistd:

Yhtion hallitus on pdtitttinyt poikkeuksellisesta yhti6kokousmenettelystd osakeyhtidlain ja
erdiden muiden yhteisolakien vdliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (37512021,"vdliaikaislaki") nojalla. Covid-19-pandemian levidmisen rajoittamiseksi varsinainen yhtidkokous
jdrjestetdiAn ilman osakkeenomistajien tai ndiden asiamiesten ldsndoloa kokouspaikalla.
Tdmdi on vdlttdmdtontd, jotta yhtiokokous voidaan pitdd ennakoitavalla tavalla huomioiden
osakkeenomistajien, yhtion henkilokunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Osakkeenomistajat ovat voineet itse tai asiamiehensai vdlitykselld osallistua kokoukseen ja
kayttaa oikeuksiaan vain ddnestdmdlld ennakkoon sekd esittdmdlli vastaehdotuksia ja kysymyksid ennakkoon yhtiokokouskutsun ja yhtidn muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan ptiAllii. Puheenjohtaja totesi, ettai yhtidlle eitoimitettu lainkaan
osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikii ennakkokysymyksid ndille asetettuihin mAdrdaikoihin mennessd.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut
mahdollisuus kdyttEiti yhtion jiirjestEimAi maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa vdiliaikaislain mukaisesti yhtion nimedmd asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi
Oy:stdi edustamaan osakkeenomistajaa ja kriyttiimAdn tdmdn ddnioikeutta kokouksessa
osakkeenomistajan antamien iieinestysohjeiden mukaisesti.
Koska osakkeenomistajat ovat voineet kayttaa ddnioikeuttaan yhtidkokouksessa vain ennakkoon ddnestdmdlld, kaikista asialistan pddt6skohdista on suoritettu ddnestys. Vdliaikais-

lain mukaisesti pAdtdsehdotusta on voinut kaikissa asialistan pddtdskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.
Osakkeenomistajat ovat kussakin asialistan pddtdsasiakohdissa voineet jdttdd toimittamatta
asianmukaisen ddnestysohjeen, jolloin heidan ei katsota olleen edustettuna yhtiokokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tdmdn seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumddrd ei vdlttdmiittEi ole kaikissa pddtdsasiakohdissa
sama.
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Yhti6n tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoddnestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviai teknisiii tai muita ongelmia tai epAselvyyksidi.

Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ddntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittdd
tavallisessa yhtiokokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhti6lain mukaisesti.

3 S P6$aki rjantarkastajan ja Adnten laskunvalvojan val itseminen

Kokouksen poytEikirjantarkastajana ja ddntenlaskun valvojana toimi yhtidkokouskutsussa
esitetyn mu kaisesti yhtion esiku ntatoi mi ntojen johtaja Ol i H uotari.
I

4 $ Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, ettdi yhtidjirjestyksen 12 $:n mukaan kutsu yhtidkokoukseen on aikaisintaan kaksi
(2) kuukautta ja viimeistddn kolme (3) viikkoa ennen yhtiokokousta, kuitenkin vtihint€iEin yhdeksdn (9) paivaa ennen yhtiokokouksen tdsmdytyspdiiviiEi julkaistava yhtion verkkosivuilla.
Todettiin, ettd kokouskutsu olijulkaistu 10.2.2022 porssitiedotteena ja on ollut samasta
vAstA alkaen luettavissa yhtidn internet-sivuilla.

Todettiin,

etti

pii-

kokous oli osakeyhtiolain ja yhtiojrirjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja

pdiiitdsvaltainen. Otetti in kokouskutsu pdytdiki rjan iitteeksi
I

Liite

:

1

5 $ Ldsnd olevien toteaminen ja Adniluettelo
Todettiin, ettd kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ddnestdneet ennakkoon ennakkoddnestysajan kuluessa j? joilla on osakeyhtidlain 5 luvun 6 ja 6 a $:n mukaan oikeus osallistua
yhtidkokoukseen. Adniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta ja sen toimittamien tietojen perusteella.

Todettiin, ettd ennakkodinestykseen on osallistunut yhteensd 2 068 osakkeenomistajaa
edustaen 1 0 960 016 A-osaketta ja 49 354 082 B-osaketta ja yhteensii 268 554 402 ddntd,
ja ettdi korkein ddnimdirA, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiojiirjestyksen
1 1 $:n 3 momentin mukaan dinestdd oli 13 427 720. Liitettiin kokouksen ddniluettelo pdytakirjaan:

Liite 2
6 $ Vuoden 2021 tilinpdfit<iksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittiminen

Todettiin, ettii tilinpdiditds, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien ndhtdvdnd yhtion internet-sivuilla 1.3.2022 alkaen. Tilinpidtosasiakirjat olivat
saatavilla my6s yhtidkokou ksessa.
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Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen tilikauden 2021 tilinpdiAt6std sekd vuotta 2021 koskeva
katsaus oli ollut saatavilla yhti6n internet-sivuilla1.3.2022 alkaen. Liitettiin poytEikirjaan toimitusjohtajan katsaus:

Liite 3
Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskeftomuksen lausunto-osan.

Todettiin, ettd koska osakkeenomistajat ja heiddin asiamiehensd ovat voineet osallistua yhtidkokoukseen vain ennakollisesti, yhtion l.3.2022julkistamat tilinpdrdit6sasiakirjat, jotka sisiltdvdt tilinpdidt6ksen, konsernitilinpdiditoksen, toimintakertomuksen sekd tilintarkastuskertomuksen ja jotka ovat olleet saatavilla yhtidn internet-sivuilla edell€i mainitusta pdiiv€imiiiirdstd ldhtien, on esitetty yhtidkokoukselle.
Liitettiin tilinpdi€itdsasiakirjat poytdkirjaan

Liite 4
7 S Tilinpiiiitriksen vahvistaminen

Todettiin, etti tdssA asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 957 976 A-osaketta
ja 49 352 582 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 217 183 244
iidnt6. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,70 o/o.
TilinpiiEitoksen vahvistamisen puolesta annettiin dAnestysrajoitus huomioiden 216 335 155
66ntd vastaten noin 100,00 7o annetuista ddnistd ja tilinpiiditoksen vahvistamista vastaan
annettiin 1O 251 ddntd vastaten noin 0,00 % annetuista AAnistd. Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden lukumddrd oli 53 024 kappaletta.
Adnestystuloksen perusteella yhti6kokous pddtti vahvistaa tilinpdidit6ksen, joka sisdilttiEi konsernitilinpdditdksen tilikaudelta 2021 .

8 $ Taseen osoittaman

voiton kdyttdminen ja osingonmaksusta pddttdminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni myds kokouskutsusta.
Hallitus ehdottaa, ettii 31 .12.2021 pdiAttyneeltd tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella

jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden.
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka osingonjaon tdsmdytyspdivdnd25.3.2O22
on merkittynd osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitAmidn yhtion osakasluetteloon. Osingon maksupdivi on 1 .4.2022.

Lisiksi hallitus ehdottaa, ettEi yhtion voitonjakokelpoisista varoista lahjoitetaan ldiiketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyddylliseen tarkoitukseen hallituksen pidtdksen mukaisesti350 000 euroa.
Yhti6n maksuvalmius on hyvti, eikd ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen ndkemyksen
mukaan yhtidn maksukykyd.
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Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 960 016 A-osaketta
ja 49 354 082 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 217 234 OO4
di€intii. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,71 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitus huomioiden 213 153 036 €iiintd
vastaten noin 98,50 7" annetuista ddnistd ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin
3 254 815 Eitintii vastaten noin 1,50 7o annetuista dinistd. Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden lukumdtirti oli 41 339 kappaletta.

Adnestystuloksen perusteella yhtidkokous pdiiitti hyviiksyEi hallituksen ehdotuksen taseen
osoittaman voiton kdyttiimisestd ja osingonmaksusta.
9 $ Vastuuvapaudesta

pidttiminen hallituksen jdsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, ettd vastuuvapauspdAtos koskee tilikauden 2021 aikana hallituksen j€iseninii toimineita henkilditii ja toimitusjohtajaa, eli

.
.
.
.
r
.
.
r
.

MikaelSilvennoista
Timo Maasiltaa
Kari Jussi Ahoa
Pia Kalstaa

AriLehtorantaa
Veli-Matti Mattilaa, 25.3.2021 alkaen
Hilpi Rautelinia
Eija Ronkaista sekd

toimitusjohtajaTimoLappalaista.

Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 858 485 A-osaketta
ja49223 931 B-osaketta edustaen Adnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 214641 O77
ddntd. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,42y".

Vastuuvapauden mydntdmisen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden
212859 018 ddntd vastaten noin 99,63 7o annetuista ddnistd ja vastuuvapauden mydntAmistd vastaan annettiin 788 454 ddntd vastaten noin 0,37 o/o annetuista diiinistd. Tyhjiiii iiiinestdneiden osakkeiden lukumddrd oli208 791 kappaletta.
Adnestystuloksen perusteella yhtiokokous pddtti myontdd vastuuvapauden edelldi mainituille
hallituksen jdisenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, ettd vastuuvapauden my6ntdmisen kohteena olevat henkil6t eivdt esteellisind
osallistuneet tdmdn asiakohdan osalta pddtoksentekoon.

1

0 S Palkitsemisraportti

Todettiin, ettti yhtion palkisemisraportti vuodella 2021 on julkistettu 1.3.2022 pdrssitiedotteena ja se on samasta pdivdstd lukien ollut ndhtdvdnd yhtidn internet-sivuilla.
Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 903 927 A-osaketta
ja 49 351 607 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 215 884 897
ditintdi. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,66 o/o.

Palkitsemisraportin hyvdksymisen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden
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208175 760 aanta vastaten noin 96,80 % annetuista aanista ja palkitsemisraportin
hyvaiksymistii vastaan annettiin 68783216dntd vastaten noin 3,20 % annetuista aanista.
Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden lukumddrd oli46 002.
Adinestystuloksen perusteella yhtidkokous paiatti hyv€iksydi palkitsemisraportin hallituksen
ehdotu ksen mu kaisesti.
Liitetti i n palkitse misraportti pOytiikirjaan

:

Liite 5
11 $ Hallituksen

jisenten palkkioista piittiminen

Todettiin, ettd yhtiOkokouskutsun mukaan yhtiOn hallitus on 27.1.2022 vastaanottanut
Keskindinen EldkevakuutusyhtiO llmariselta piiiitOsehdotuksen, jonka mukaan hallituksen
jdsenten palkkiot maksettaisiin yhtiOn nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen
mukaisesti. Hallitus oli paiaittiinyt julkistaa llmarisen paiaitOsehdotuksen ehdotukseksi
yhtiOkokoukselle hallitu ksen jdsenten palkkioiksi.
Pdiit6sehdotuksen

mu kaan hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti

:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 90 000 euroa, hallituksen

varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jdsenelle 45 000 euroa. Kuitenkin mikaili
hallituksen jdsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana,
hdnen vuosipalkkionsa olisi 55 000 euroa.

Lisdiksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1200 euroa
kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jdsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen jdsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi
aiemman kdytdnn0n mukaisesti. Edelldi mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myos
hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jiisenille. Muualla kuin Suomessa
vakituisesti asuvien hallituksen jdsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina,
mikaili kokous pidettdisiin tdllaisen jdsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilo
osallistuisi kokoukseen ldsndolevana kokouspaikalla.
Edelld mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 6O-prosenttisesti rahana ja 4O-prosenttisesti
yhtiOn osakkeina siten, ettd 29.4.- 5.5.2022 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pOrssistd

hallituksen puheenjohtajalle 36 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekd
tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jiisenille
22000 eurolla ja muulle hallituksen jdsenelle 18000 eurolla. Rahana maksettava osa

vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidd$kseen tarvittavaa maaraa,
maksettaisiin viimeistddn 31.5.2022. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhti6 maksaisi lis€iksi hallituksen jdsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan
osuuteen liittyviin varainsiirtoveron.
Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jdisenten mahdollisten lakisaateisten
ja eldkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan
kansal isen la nsdddd n nOn ede lyttiimii ll€i tava la.

sosiaaliI

i

I

I

Hallituksen jdsenen edellytettiiisiin s€iilyttdivdn palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet
omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestd lukien kahden vuoden ajan. Mikiili henkilon
hallitusj€isenyys yhti6n hallituksessa pii€ittyisi ennen luovutusrajoituksen paiiittymistdi,
luovutusrajoitus paattyisi kuitenkin hallitusjiisenyyden piiiittyessii.
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Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 957 776 A-osaketta
ja49354 032 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 217 180182
iiiint€i. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on dAnestetty, oli noin 42,70 o/o.
Ehdotuksen puolesta annettiin dAnestysrajoitukset huomioiden 214739145 ddntd vastaten
noin 99,25 7o annetuista ddnistd ja ehdotusta vastaan annettiin 1 614 552 Adntd vastaten
noin 0,75 7" annetuista ddnistd. Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden lukumddrd oli 41 671
kappaletta.

Atinestystuloksen perusteella yhtidkokous piititti hyvdksyd hallituksen jdsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.
12 $ Hallituksen jdsenten lukumddrdstd pddttdminen

Todeltiin, ettd nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiokokoukselle, ettd hallituksen jdsenten lukumddrdksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).
Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensA 10 904 027 A-osaketta
ja 49 351 732 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 215 887 446
eidntd. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,66 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden 215060546
ddntd vastaten noin 100,00 % annetuista ddnistd ja ehdotusta vastaan annetiin 75 ditint€i
vastaten noin 0,00 o/o annetuista ddnistd. Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden lukumddrd oli
42 011 kappaletta.

Adnestystuloksen perusteella yhtiokokous piiiitti vahvistaa hallituksen jdsenten lukumidrdksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
13 S Hallituksen jdsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, ettEi hallitukseen ovat edellisen yhtiokokouksen pddttymisestd alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilot:

o
.
.
.
.
.
.
.

Mikael Silvennoinen puheenjohtajana,
TimoMaasiltavarapuheenjohtajana,
Kari Jussi Aho,

Pia Kalsta,

Ari Lehtoranta,
Veli-Matti Mattila,
Hilpi Rautelin sekd
Eija Ronkainen jiiseninti.

Todettiin, ettti yhtion nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiokokoukselle, ettA hallituksen jdseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen
nykyisistd jdsenistii Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija
Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekd uusina jdseninti Maziar Mike Doustdar ja Karen
Lykke Sorensen.
Hallituksen puheenjohtajaksivalittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael
Silvennoinen.
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Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 904 027 A-osaketta
ja 49 351 657 B-osaketta edustaen Ainestysrajoitukset huomioiden yhteensd 215 887 355
diintti. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,58 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden 213 676 357
ddntd vastaten noin 99,05 % annetuista dinistA ja ehdotusta vastaan annettiin 2 045 563
ddntd vastaten noin 0,95 % anneluista ddnistd. Tyhjrizi ddnestdneiden osakkeiden lukumddrd oli 165 435 kappaletta.
Adnestystuloksen perusteella yhtidkokous piiiitti valita hallituksen jtiseniksi

.
o
o
.
.
o
o
.

Kari Jussi Ahon
Maziar Mike Doustdarin
Ari Lehtorannan

Veli-MattiMattilan
Hilpi Rautelinin
Eija Ronkaisen
Mikael Silvennoisen ja
Karen Lykke Sorensenin

sekd valita Mikael Silvennoisen hallituksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan suosituksesta hallituksen antaman ehdotuksen mukaisesti.
Merkittiin pdytdkirjaan hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoisen tdssd asiakohdassa
lausumat kiitokset Timo Maasillalle ja Pia Kalstalle kummankin ansiokkaasta palveluksesta
Orion Oyj:n hallituksen jdsenind, nyt kun heiddn toimikautensa hallituksessa oli piiiittymdiss€i
tdmdn varsinaisen yhtiokokouksen pddttyessd.
14 $ Tilintarkastajan palkkiosta pddttdminen

Todettiin, ettd tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiokokoukselle, ettd yhti6n tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhti6n hyvdksymin laskun
mukaan.

Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 956 236 A-osaketta
ja 49 328 306 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 217 112 352
di€intdi. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,68 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden 216070719
ddntd vastaten noin 99,90 % annetuista dtinist€i ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin
2'14 948 ddntd vastaten noin O,1O o/o annetuista iiiinistdi. Tyhjaa ddnestdneiden osakkeiden
lukumddrd oli 41 871 kappaletta.
Adnestystuloksen perusteella yhtidkokous pddtti, ettd tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtion hyviiksymdn laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

1

5 $ Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, ettd tarkastusvaliokunnan anlaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhti6kokoukselle, ettd yhtidn tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteiso KPMG Oy Ab.
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Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 861 081 A-osaketta
ja 49 328 273 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 21 4 828 591
didintii. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,64 o/o.
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin Adnestysrajoitukset huomioiden 214812735
ddntd vastaten noin 99,99 % annetuista iidinistdi ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin
11 247 ddntA vastaten noin O,O1 o/o annetuista ddnistd. Tyhjria ddnestdneiden osakkeiden
lukumddrd oli4 609 kappaletta.

Ainestystuloksen perusteella yhtidkokous pddtti, ettd tilintarkastusyhteisd KPMG Oy Ab valittiin yhtidn tilintarkastajaksiyhtiojdrjestyksen mukaiseksitoimikaudeksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 $ Hallituksen valtuuttaminen pddttdmddn osakeannista uusia osakkeita antamalla

Todettiin, ettd hallitus ehdottaa yhtidkokoukselle, ettd hallitus valtuutettaisiin pddttdmddn
osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

Annettavien uusien osakkeiden mddrd
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu pddttdmddn enintddn 14 000 000 uuden B-sarjan
osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmdismddrd edustaa alle 10 %
yhtidn kaikista osakkeista ja alle 2 Y" yhlion kaikista ddnistii.
Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Uudet osakkeet voidaan antaa
a

yhtion osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinA suhteessa kuin he ennestddn omistavat yhtidn osakkeita riippumatta siitd, omistavatko he A- vai B-osakkeita;
tai

a

osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on
yhti6n kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtion pddomarakenteen kehittdminen, osakkeiden kdyttdminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtidn liiketoimintaan liittyvissdi jEirjestelyissd tai investointien rahoittaminen.
Valtuutusta ei voida kayftaa osana yhtion kannustinj€rrjestelmdd.

Uusia osakkeita eivoida antaa yhtidlle itselleen
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Merkintdhinnan merkitseminen taseeseen
Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava mddrd merkitdAn sijoitetun vapaan oman
pddoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hal litus pdiditttiti mu ista osakkeiden antamiseen

li

ittyvistii seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtidn seuraavaan
varsinaiseen yhtiokokoukseen saakka.
Tdmd valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiokokouksen 26.3.2019 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtidn hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 916 570 A-osaketta
ja 49 353 849 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 216 191 019
ddntii. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,70 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin dAnestysrajoitukset 215 608 839 iiiint€i vastaten
noin 99,73 7o annetuista ddnistd ja noin 99,03 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja
hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 581 085 ddntd vastaten noin O,27 o/o annetuista ddnistd ja noin 0,96 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjdd ddnestdneiden osakkeiden lukumdtirEi oli 1 095 kappaletta.

Adnestystuloksen perusteella yhtiokokous pddtti valtuuttaa hallituksen pddttdmAdn osakeannista antamalla uusia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
17 S Hallituksen valtuuttaminen pddttdmddn omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, ettii hallitus ehdottaa yhtidkokoukselle, ettd hallitus valtuutettaisiin piiiittiimiian
yhtion omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmiismddrd
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu pddttdmtiiin enintddn 500 000 yhti6n oman Bosakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtion vapaalla omalla pAAomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pdrssi") sAdnnellylld markkinalla j€irjestdim€issdi
kaupankdynnissd.

Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhleessa Porssin sddinnellyllti markkinalla jdrjest€imtissd kaupankdynnissd. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Porssin ja Euroclear Finland Oy:n sA€intojen mukaisesti.

Osakkeiden pitdminen, mitdt<iiminen ja luovutus
Yhtidlle hankitut omat osakkeet voidaan pitdd yhtidllii, mitdtdidd tai luovuttaa edelleen.
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Osakkeita voidaan hankkia kdiytettdivdksi osana yhti6n kannustinjtirjestelmdd tai muutoin
luovutettaviksi tai mitdtoitdviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus pddttdii muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvisttr seikoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiokokouksen pddtdksestd lukien.
Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 916 570 A-osaketta
ja 49 354 049 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 216191 259
idntii. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,61 "/".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden 215 940 990
ddntd vastaten noin 99,95 % annetuista tidnistii ja noin 99,59 % kokouksessa edustetuista
osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 113 562 ddntd vastaten noin 0,05 7"
annetuista Ainistd ja noin 0,19 "/" kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjtiti Adnestdneiden osakkeiden lukumdiirdi oli 1367O7 kappaletta.

Adnestystuloksen perusteella yhtidkokous pddtti valtuuttaa hallituksen pddttdmtidin yhti6n
omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
18 S Hallituksen valtuuttaminen pddttdmddn osakeannista omia osakkeita luovuttamalla

Todettiin, ettd hallitus ehdottaa yhtidkokoukselle, ettd hallitus valtuutettaisiin pditittEimtldn
osakeannista luovuttamalla yhtidn hallussa olevia omia osakkeita seuraavin ehdoin:

Luovutettavien osakkeiden

en

immdismiidrii

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu pdidttAmddn enintddn 1 000 000 yhtion hallussa
olevan yhtidn oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtidn hallusta luovutettavien omien
osakkeiden enimmdismddrd edustaa noin 0,7 % yhtion kaikista osakkeista ja noin 0,12 o/o
yhtion kaikista iidinistdi.

Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtion hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Yhtiolla olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
a

a

a

niitii Nasdaq Helsinki Oy:n sddnnellyllti markkinalla jdrjestdmdssd kaupankdynnissd;
yhtidn osakkeenomistajille sur"innatul la osakeannilla siind suhteessa
kuin he ennestddn omistavat yhtidn osakkeita riippumatta siitd, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
osakkeenomisiajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on yhtion kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden kiiytttimi nen osana yhtion kan n usti njiirjestelmdd. Su u nnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtion kannalta ja sen kaikkien
myym€illEi
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osakkeenomistaj ien etu h uomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy.

Merkintdhinnan merkitseminen taseeseen
Yhtion hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava mddrd merkitddn sijoitetun
vapaan oman pddoman rahastoon.
Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus p€iditttiti muista yhti6n omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistd seikoista.

Yhtion hallusta luovutettavia omia osakkeita koskeva osakeantivaltuutus on voimassa viisi
vuotta yhtidkokouksen pddtdksestd lukien.
Ttillti pddtokselld kumotaan Orion Oyj:n varsinaisen yhtiokokouksen 26.3.2019 antama
vastaava omien osakkeiden luovuttamista koskeva osakeantivaltuutus siltd osin, kuin valtuutusta ei ole vield kEiytetty. Tdlld pddtdkselld ei kumota tdmdn yhti6kokouksen asiakohdan 16 mukaista valtuutusta hallitukselle piiiittditi osakeannista uusia osakkeita antamalla.
Todettiin, ettd tdssd asiakohdassa ddnestykseen osallistui yhteensd 10 862 721 A-osaketta
ia 49 354 049 B-osaketta edustaen ddnestysrajoitukset huomioiden yhteensd 214 898 883
drdntd. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on ddnestetty, oli noin 42,67 V".
Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin ddnestysrajoitukset huomioiden 214O52585
ddntd vastaten noin 99,61 % annetuista dtinistii ja noin 98,60 % kokouksessa edustetuista
osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annetiin 844 253 ddntd vastaten noin 0,39 %
annetuista eiAnistd ja noin 1 ,4O "/" kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiid ddnestdneiden osakkeiden lukumddirii oli 1 703 kappaletta.
Adnestystuloksen perusteella yhtiokokous pddtti valtuuttaa hallituksen pddttdmddn osakeannista luovuttamalla yhti6n hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 $ Kokouksen pddttdminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli kdsitelty, todettiin, ettd kokouksesta laadittava pdytdkirja on osakkeenomistajien niiht€iviinii kahden viikon kuluessa yhtiokokouksesta
lukien yhtion lnternet-sivuilla. Puheenjohtaja pddtti kokouksen.
Tarkastettu ja hyviiksytty
n2

J
ukka Laitasalo
puheenjohtaja

Olli Huotari
poyt€iki rja nta rkastaj a
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