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VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 

 
 
 

Aika / Time 14.2.2020 klo 9.00 / 14 February 2020 at 9:00 am 
 

Paikka / Place Kiinteistö Oy Ruoholahden Ankkurin auditorio, Itämerenkatu 23, Helsinki / 
Auditorium of Kiinteistö Oy Ruoholahden Ankkuri, Itämerenkatu 23, Helsinki 

 
Läsnä / Present Liitteessä 1 mainitut osakkeenomistajat / 

Shareholders referred to in Schedule 1 
 
 

1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen / Opening of the Meeting and Calling 
the Meeting to Order 

 
Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen. Asianajaja Merja Kivelä 
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui asianajaja Teresa Kauppilan 
kokouksen sihteeriksi. 

 
Heikki Haaparanta valittiin pöytäkirjantarkastajaksi ja Rickard Kallis ääntenlas- 
kijaksi. 

 
The chairman of the board of directors Petri Niemi opened the meeting. Attor- 
ney Merja Kivelä was elected as the chairperson of the meeting. Attorney Te- 
resa Kauppila was invited to act as the secretary of the meeting. 

 
Heikki Haaparanta was appointed to scrutinise the minutes and Rickard Kallis 
to count the votes. 

 
2 Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the Legality of the Meeting 

 
Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi. 

 
It was noted that the notice convening the meeting had been delivered in ac- 
cordance with the Limited Liability Companies Act and the company’s articles 
of association. The meeting was found to be legal. 

 
3 Ääniluettelon vahvistaminen / Adoption of the List of Votes 

 
Vahvistettiin ääniluettelo liitteessä 1 olevan luettelon mukaisena. 

 

The list of votes was confirmed in accordance with the list in Schedule 1. 
 
*** 
 

7 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen / Resolu- 
tion on the Use of Profit Shown on the Balance Sheet and on the Distribution of 
Dividends 

 
Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 3.244.414,12 
euroa, josta tilikauden 2019 voitto oli 1.121.775,74 euroa. 

 
Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa yh- 
teensä enintään 580.000 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikauden 
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voittovarat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan yhtiön ulkopuolella oleville 
osakkeille yhteensä noin 580.000 euroa eli 58,43 euroa per osake. 

 
Todettiin, että osingonjaon tarkka yhteismäärä on näin ollen 579.917,75 euroa. 

 
Päätettiin, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 58,43 euroa osaketta kohden eli 
yhteensä 579.917,75 euroa. 

 
It was noted that the distributable equity of the company as at 31 December 
2019 was EUR 3,244,414.12, of which the profit for the financial year 2019 was 
EUR 1,121,775.74. 

 
It was noted that the board of directors had proposed that a maximum aggre- 
gate amount of EUR 580,000 be distributed f0r financial year 2019. According 
to the proposal of the board of directors, the profit for the financial year 2019 
be used as follows: an aggregate amount of approximately EUR 580,000 be 
distributed to the company’s outstanding shares, i.e. EUR 58.43 per share. 

 
Hence, it was noted that the exact aggregate amount of the dividend distribu- 
tion is EUR 579,917.75. 

 
It was resolved that a dividend of EUR 58.43 per share, i.e. in aggregate EUR 
579,917.75, be distributed for financial year 2019. 

 
*** 
 

18 Kokouksen päättäminen / Closing of the Meeting 
 

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi. 
 

The chairperson of the meeting closed the meeting. 
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Vakuudeksi / In fidem 
 
 
    MERJA KIVELÄ        TERESA KAUPPILA 
 

Merja Kivelä 
Puheenjohtaja / Chairperson 

Teresa Kauppila 
Sihteeri / Secretary 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty / Minutes scrutinised and approved 
 
     
    HEIKKI HAAPARANTA 
 

Heikki Haaparanta 
Pöytäkirjantarkastaja / Scrutiniser 

 
 

LIITTEET / SCHEDULES 
 
*** 


