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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5, 7 ja 14 §:iä
hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilivuodelta 2004 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti, että vuodelta 2004 ei
jaeta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta.

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2005. Kokouksen avasi
hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja,
laamanni Pekka Merilampi.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5, 7 ja 14 §:iä seuraavasti:

"5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu
vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

--- --- ---

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

--- --- ---
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14 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
--- --- ---
9. tilintarkastaja.”

TILINPÄÄTÖS

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2004 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

OSINKO

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2004 ei makseta osinkoa.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen
mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen  Heikki Bergholm, Matti Kavetvuo, Pekka
Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymis-
kokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi puheenjohtajakseen Matti Kavetvuon ja
varapuheenjohtajakseen Mikko Maijalan.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan  hallitus valtuutetaan yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta  päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu vasta-arvo ja
yhtiön tytäryhtiöillä olevien osakkeiden yhteenlaskettu vasta-arvo yhdessä yhtiön ja sen
tytäryhtiöiden aikaisemmin hankkimien omien osakkeiden kanssa vastaa yhteensä 5 %:a yhtiön
osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan
hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden
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hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen  ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten
perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
luovutettaviksi.

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa 1.4.2005 alkaen.

Helsingissä 18. maaliskuuta 2005

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Heikki Bergholm
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Bergholm, puh. 010 214 300
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