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VATOE OYJ:N VARSINAINEN YHTIöKOKOUS

Aika: 24.5.2016 klo 11.00 alkaen

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Mikkeli

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti 12 yhtiön

osakasta edustaen yhteensä 594 034 554 osaketta ja ääntä, joka on n. 68,88 % yhtiön

kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä muut liitteessä nro 1 mainitut
henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja

m uut läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan valitseminen yhtiökokoukselle

Valittiin Ville Parpola kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin valitseminen yhtiökokoukselle

Puheenjohtaja kutsui Minna Wilkmanin kokouksen sihteeriksi

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 8 9:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksija
päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Seija Kurki. Pãätettiin, että pöytäkirjantarkastaja voi

ta rvittaessa toi m ia myös ää ntenlasku n va lvoja na.

6. Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön osakeluettelo ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla

osakkeenomistajien nähtävissä. Va hvistettiin ääniluettelo (liite nro L).

7. Yhtiökokouskutsussa esitettyjen asioiden käsitteleminen
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7.1. Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätöksen esittäminen ja hyväksyminen

Valoen toimitusjohtaja likka Savisalo esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön

tilinpäätöksen 3t.t2.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Hyväksyttiin tilinpäätös tilikaudelta 1..L.-

3'J,.12.2Ot5,johon sisältyvät tuloslaskelma ja tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase,

hallituksen toimintakertomus sekä hallituksen esitys tuloksen käsittelystä.

7.2. Tilintarkastuskertomuksen esitteleminen

Kokouksen sihteeri luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että

tilintarkastuskertomus on alkuperäisenä kokouspaikalla käsillä ja ollut läsnäolevien

tarkistettavissa ja todettiin, että halukkailla on ollut mahdollisuus tutustua siihen.

7.3. Valoe Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistett¡in Valoe Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase.

7.4. Toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin, ett.ä 3t.12.20L5 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -

tilille eikä tilikaudelta 201-5 jaeta osinkoa.

7.5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ¡a to¡m¡tusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle.

7.6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen
jäsenten valinta

Valittiin Hannu Savisalo, Ville Parpola ja likka Savisalo hallituksen jäseniksi. Päätettiin, että

hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja

hallituksen jäsenille 30.000 euroa toimlkaudelta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen

puheenjohtaja Hannu Savisalolle tarjotaan merkittäväksi 29.500.000 kpl:tta, hallituksen

varapuheenjohtaja Ville Parpolalle 19.500.000 kpl:tta ja hallituksen jäsen likka Savisalolle

10.000.000 kpl:tta Valoen vuoden 2015 optiojärjestelmän ehtojen mukaisia optio-oikeuksia,
ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

7.7. Tilintarkastajan pal kkio ja tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT

Petri Kettunen. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun

mukaan.
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7.8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutettiin Valoen hallitus päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai

maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun l. 5:n

tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai

osakeyhtiölain L0 luvun 1 S:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien

erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä olisiyhteensä enintään

L.000.000.000 osaketta, joka vastaa enintään noin 36,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista

valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai osakeyhtiölain L0 luvun 1

5:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen

oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:n mukaisten

optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta käytetään yhtiön kannalta

tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahv¡stamiseen, investointien

rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai mu¡den liiketoiminnan järjestelyiden tai

omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai

sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10

luvun L 5:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien

antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

voidaan poiketa edellyttãen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 30.6.20L7 asti.

8. Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo

tL.40.

Vakuudeksi:

Ville Parpola

puheenjohtaja
inna Wilkman

kokouksen sihteeri

Olen tänään 5.6.2016 tarkastanut Valoe Oyj:n 24.5.2076 Mikkelissã pidetyn varsinaisen

yhtiökoko u kse n pöytä kirja n. Pöytä ki rja vastaa koko uksen kul kua.

(hE&"L'
Seija /urki
pöytä ki rja nta rkastaja
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Valoe Oyj:n yhtiökokous 24.5.2016 klo 11.00 Mikkeli

Osakemäärä 862 472 136

LIITE I

Sukunimi
Puurtinen
Hammar
Rautiainen
Kiuru
Robertsson
Robertsson
Parpola
Kurki
Savisalo
Savisalo
Savisalo
Savisalo

Etunimi
Jukka
Juho
lsmo
Sauli
Tapio
Tapio
Ville
Seija
Hannu
Hannu
Hannu
likka

Osakkeet =
äänet kpl

100 000
300 000

1 190 709

95 000 000

1 002 768

2009511
2 498 759

300 000

312 053 835

39 374 994
133 333 333

6 870 645

% osake-
pääomasta

0,01 1595

0,034784
0,1 38058

11,014849

0,116267

0,232994
0,289721

0,034784
36,181324

4,565364

15,459437

0,796622

Yritys / Valtuutettu

Gaselli CapitalOy

Trobe Oy

Savcor Group Oy
Savcor Invest BV
Savcor Communications
SCI Invest Oy

Läsnäolijoiden osakkeet ja äänet yhteensä

Muut läsnäolijat
Jukka Järvinen
Petri Kettunen
Minna Wilkman

594 034 554 68,88

-tF


