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VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 

Aika: 25.3.2015 klo 13:00 
Paikka: Lasipalatsi, Bio Rex, Mannerlaeimintie 22-24, Helsinki 

Liisna: Osallistuja- ja aaniluettelo, josta kayvat ilmi kokouksessa lasna tai edustettuina olleet osak-
keenomistajat, heidan asiamiehensa ja avustajansa seka kunkin osakkeenomistajan osakkeiden luku-
maara ja aanimaara, on otettu poytakiijan liitteeksi 1. Lisaksi liisna olivat yhtion hallituksen jasenet, 
nimitystoimikunnan jasenet, toimitusjohtaja, johtoryhman jasenet ja teknista henkilokuntaa. 

1. Kokouksen avaaminen 

Yhtion hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat tervetul-
leiksi yhtiokokoukseen, esitteli hallituksen jasenet seka taustoitti eraita yhtion kannalta keskeisia paat-
tyneen tilikauden tapahtuniia. 

2. Kokouksen jarjestaytyminen 

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui yhtion la-
kiasianjohtaja Antti Kiurun kokouksen sihteeriksi. 

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden kasittelya koskevat menettelytavat. 

Todettiin, etta tilinpaiitosasiakirjat tilikaudelta 2014 olivat 3.3.2015 alkaen olleet saatavilla yhtion 
internetsivuilla. Todettiin, etta hallituksen ehdotukset yhtiokokoukselle oli julkistettu porssitiedot-
teella 10.2.2015 seka samanaikaisesti kokonaisuudessaan yhtion internetsivuilla, ja etta nimitys
toimikunnan ehdotukset yhtiokokoukselle oli julkistettu porssitiedotteella 14.1.2015. Mainitut asia-
kirjat olivat myos nahtavilla yhtiokokouksessa ja niista oli osakeyhtiolain mukaisesti lahetetty jal-
jennokset osakkeenomistajille, jotka niita olivat pyytaneet. 

Puheenjohtaja totesi, etta eraat hallintarekisterissa olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat 
olivat toimittaneet yhtiolle aanestysohjeita eimen yhtiokokousta seka selosti hallintarekisteroityjen 
osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia aanestysohjeita. 

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Katariina Nieminen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vahvisti 
edustavansa lukuisia hallintarekisteroityja osakkeenomistajia, joiden osakemaarista ja aanestysoh-
jeista han oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Katariina Nieminen vahvisti, etteivat 
hiinen paiimiehensa vaatineet aanestysta niissa esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa paa-
tosehdotusta tai olla osallistumatta asian kasittelyyn, vaan asiamnukainen merkinta poytakirjaan 
olisi riittava. 

Esa Mikkonen (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) vahvisti vastaavalla tavalla omien 
paamiestensa aanestysohjeet ja menettelytavat. 

Puheenjohtaja totesi, etta yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat aiinet merkitaan poytakirjaan 
kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina aanina vain silta osin kuin ne samalla kannattavat aanes-
tyskelpoista vastaehdotusta. 

Todettiin, etta yhteenvetoluettelo Nordean ja SEB:n edustamien hallintarekisteroityjen osakkeiden 
omistajien aanestysohjeista otettiin poytakirjan liitteeksi 2. 
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3. Poytakirjantarkastajien ja aantenlaskun valvojien valinta 

Paatettiin valita poytakirjatarkastajiksi Risto Paasikivi ja Katariina Nieminen, jotka tarvittaessa toi-
mivat myos aantenlaskun valvojina. 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Todettiin, etta kutsu yhtiokokoukseen oli julkaistu yhtion intemetsivuilla ja porssitiedotteena 2.3.2015. 
Lisaksi kokouskutsusta oli julkaistu tieto Helsingin Sanomissa 3.3,2015. Kokouskutsu otettiin poyta-
kirjan liitteeksi 3. 

Todettiin, etta kokous oli kutsuttu koolle yhtiojaijestyksen ja osakeyhtiolain mukaisesti, ja oli nain ol-
len paatosvaltainen kasittelemaan kutsussa mainitut asiat. 

5. Lasna olevien toteaminen ja aaniluettelon vahvistaminen 

Todettiin, etta kokouksen alkaessa lasna olevista osakkeenomistajista, asiamiehista ja avustajista oli 
laadittu liitteen 1 mukainen osallistuja- ja aaniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomista-
jan osakkeiden lukumaara ja aanimaara. Todettiin, etta aaniluettelon mukaan kokouksessa oli sen 
alkaessa lasna tai edustettuna yhteensa 410 osakkeenomistajaa edustaen yhteensa 28 638 181 osa-
ketta ja aanta. 

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan aaniluettelon liitteen 1 mukaisena. 
Todettiin, etta aaniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen aanestyksen 
alkaessa. 

6. Tilikauden 2014 tilinpaatoksen, konsernitilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastusker-
tomuksen esittaminen 

Toimitusjohtaja Erkki Jarvinen piti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2014 (liite 41 seka 
esitteli yhtion tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen 31.12.2014 paattyneelta tilikaudelta. 

Puheenjohtaja esitteli yhtion tilintarkastuskertomuksen 31.12.2014 paattyneelta tilikaudelta. 

Todettiin, etta tilinpaatos, konsemitilinpaatos, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 
nahtavina 3.3.2015 alkaen yhtion intemetsivuilla ja lisaksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla. 

7. Tilinpaatoksen ja konsernitilinpaatoksen vahvistaminen 

Paatettiin vahvistaa yhtion tilinpaatos, kasittaen myos konsernintilipaatoksen, 31.12.2014 paatty
neelta tilikaudelta. 

8. Taseen osoittaman voiton kayttiiminen ja osingonmaksusta paattaminen 

Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko makse-
taan osakkeenomistajalle, joka on osingon maksun tasmaytyspaivana 27.3.2015 merkitty Euroclear 
Finland Oy:n yllapitamaan yhtion osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015. 

9. Vastuuvapaudesta paattaminen hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle 

Paatettiin myontaa vastuuvapaus yhtion hallituksen jasenille ja yhtion toimitusjohtajalle tilikaudelta 
1.1.-31.12.2014. 
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Merkittiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien vastustavia aania oli 
yhteensa 91 418. 

10. Hallituksen jasenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista paattaminen 

Paatettiin yhtiokokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallituksen 
jasenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan hieman. Paatetyt vuosipalkkiot ovat: hallituksen 
puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja 40 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja-
na toimiva jasen 40 000 euroa ja hallituksen muut jasenet 32 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 
prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osak-
keet hankittaisiin suoraan hallituksen jasenten lukuun kahden viikon kuluessa siita, kun osa-
vuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. 

Lisaksi hallituksen jasenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta koko-
ukselta (pois lukien paatokset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jasenen kotimaassa pidetylta 
kokoukselta seka 1 200 euroa jasenen kotimaan ulkopuolella pidetylta kokoukselta. Puhelin- tai vi-
deoyhteyden valityksella pidettyjen kokousten osalta maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Halli
tuksen kokouksiin liittyvista matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtion matkustussaannon mu
kaisesti. 

Merkittiin, etta tassa asiakohdassa osakkeenomistaja Arvi Kekalainen (aanilippu mo 8) ilmoitti 
merkittavaksi poytakirjaan, tekematta vastaehdotusta ja vaatimatta aanestysta, vastustavansa nimi
tystoimikunnan ehdotusta ja kannattavansa palkkioiden pitamista niiden nykyisella tasolla. Osak-
keenomistajat Martti Waltasaari (aanilippu 184) seka Pekka Jaakkola (179) ilmoittivat vastaavasti 
merkittavaksi poytakirjaan niin ikaan vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta ja kannattavansa 
palkkioiden pitamista niiden nykyisella tasolla. 

11. Hallituksen jasenten lukumaarasta paattaminen 

Paatettiin yhtiokokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, etta hallitukseen 
kuuluu seuraavalla toimikaudella kuusi (6) jasenta. 

12. Hallituksen jasenten valitseminen 

Paatettiin yhtiokokouksen asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen 
jaseniksi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen nykyisista jasenista Eeva Ahdekivi, Har-
ri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Wallden. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta paattaminen 

Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtion hy-
vaksyman laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtion tilintarkastajaksi KHT-yhteiso KPMG 
OyAb. 

Todettiin, etta KPMG Oy Ab on ilmoittanut, etta paavastuullisena tilintarkastajana toimii KHT To-
ni Aaltonen. 
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15. Hallituksen valtuuttaminen paattamaan omien osakkeiden hankkimisesta 

Puheenjohtaja totesi, etta hallitus on ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtiokokous valtuuttaa halli
tuksen paattamaan yhtion omien osakkeiden hankkimisesta yhdessa tai useammassa erassa vapaa-
seen omaan paaomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu paattamaan enintaan 4 400 000 yhtion oman osakkeen 
hankkimisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmaismaara vastaa noin 10 prosenttia yhtion kaikista 
osaklceista. 

Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankaynnissa, minka vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti 
eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat to-
teutetaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n jarjestamas-
sa julkisessa kaupankaynnissa. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja 
Euroclear Finland Oy:n saantojen mukaisesti. 

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtion osakkeen hintaan julki
sessa kaupankaynnissa. Omien osakkeiden hankkimisen vahimmaisvastilce on osaldceen alin julld
sessa kaupankaynnissa noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmaishinta 
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankaynnissa noteerattu marldcinahinta valtuutuksen 
voimassaoloaikana. 

Osaldceita hankitaan kaytettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai -jarjestelyjen rahoittamiseksi 
tai toteuttamiseksi, yhtion oman paaoman rakenteen kehittamiselcsi, osaldceen lilcviditeetin paran-
tamiseksi, kaytettavaksi yhtion hallituksen jasenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtion osa-
keperusteisten palkkiojarjestelmien toteuttamiseen. Osalckeet voidaan edella mainittujen tarkoitus-
ten toteuttamiseksi pitaa yhtiolla, luovuttaa tai mitatoida. Hallitus paattaa muista omien osaklceiden 
hankkimisen ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiolcolcouksen paattymiseen asti, lcui-
tenlcin enintaan 30.6.2016 saaldca. Valtuutus lcumoaisi varsinaisessa yhtiokolcoulcsessa 25.3.2014 
hallitukselle annetun hanldcimisvaltuutuksen. 

Yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen paattamaan yhtion 
omien osakkeiden hankkimisesta. 

Merkittiin, etta tassa asialcohdassa hallintareldsteroityjen osaldceenomistajien tyhjia aania oli yh-
teensa 71 207. 

16. Hallituksen valtuuttaminen paattamaan osakeannista 

Puheenjohtaja totesi, etta hallitus on ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtiokokous valtuuttaa halli
tuksen paattamaan enintaan 4 400 000 yhtion hallussa olevan yhtion oman osaldceen luovuttamises-
ta tai uuden osaldceen antamisesta yhdessa tai useammassa erassa. Ehdotettu valtuutuksen enim
maismaara vastaa noin 10 prosenttia yhtion kaikista nylcyisista osaklceista. 

Yhtion hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osaldceet voidaan antaa jolco malc-
sua vastaan tai malcsutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiolla olevat omat osakkeet luovuttaa 
yhtion osakkeenomistajille siina suhteessa kuin he ennestaan omistavat yhtion osakkeita tai osalc-
keenomistajan etuoikeudesta poilceten suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtion kannalta pai-
nava taloudellinen syy, lcuten yrityskauppojen tai -jarjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yh
tion oman paaoman rakenteen kehittaminen, osakkeen lilcviditeetin parantaminen tai yhtion halli
tuksen vuosipalkkioiden maksaminen. Uusia osaldceita annettaessa osaldceiden merkintahinta mer-
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kitaan sijoitetun vapaan oman paaoman rahastoon. Yhtion omia osakkeita luovutettaessa merkitaan 
osakkeesta maksettava maara sijoitetun vapaan oman paaoman rahastoon. 

Hallitus paattaisi muista osakeanteihin liittyvista seikoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavan var-
sinaisen yhtiokokouksen paattymiseen asti, kuitenkin enintaan 30.6.2016 saakka. Valtuutus kumo-
aisi varsinaisessa yhtiokokouksessa 25.3.2014 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei 
yhtiokokouksessa 28.3.2012 hallitukselle annettua yhteensa enintaan 440 000 osakkeen antivaltuu-
tusta liittyen yhtion osakeperusteiseen sitouttamis-ja kannustinjarjestelmaan. 

Yhtiokokous paatti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen paattamaan osakean-
nista. 

Merkittiin, etta tassa asiakohdassa hallintarekisteroityjen osakkeenomistajien vastustavia aania oli 
yhteensa 1 222 882. 

17. Kokouksen paattaminen 

Merkittiin, etta yhtiokokouksessa tehtyja paatoksia olivat kannattaneet kaikki lasna olevat osakkeen-
omistajat, ellei poytakirjassa toisin mainita. 

Puheenjohtaja totesi, etta asialistan asiat olivat loppuun kasitelty. Todettiin, etta yhtiokokouksesta laa-
dittava poytakirja on osakkeenomistajien nahtavilla viimeistaan 8.4.2015 alkaen yhtion internetsivuilla 
www.tikkurilagroup.com. 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 14:39. 

Vakuudeksi 

Mikko Heinonen 
puheenjohtaja 

Antti Kiuru 
sihteeri 

Tarkastettu 

Risto Paasikivi 
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