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GOFORE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.4.2020 KLO 16.00 

AIKA: 29.4.2020 klo 16.00 

PAIKKA: Kalevantie 2, 33100 Tampere 

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta 

(Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 

 

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki, toimitusjohtaja Mikael Nylund, ta-

lousjohtaja Petteri Venola. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Jari Gadd ja yhtiön lakimies Kalle 

Mäki sekä teknistä henkilökuntaa. 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki avasi kokouksen. 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jari Gadd, joka kutsui yhtiökokouksen sih-

teeriksi yhtiön lakimies Kalle Mäen. 

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelyta-

vat. 

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Petteri Venola. 

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.4.2020 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja 

ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 24.4.2020 

mennessä. 

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 8.4.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. 

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsi-

vuilla 8.4.2020. 

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä 

noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen. 

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). 
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5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan 

läsnä oli 12 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuu-

tetun asiamiehen edustamana.  

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 9.514.041 osaketta, edustaen yhteensä 9.514.041 

ääntä ja siten noin 67,89 % kaikista äänistä. 

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänes-

tyksen alkaessa. Otettiin ääniluettelo ja kokousedustajien valtakirjat pöytäkirjan liitteeksi (Liite 

1). 

6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS-

KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 

Yhtiön toimitusjohtaja Mikael Nylund piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 

2019 ja esitteli yhtiön tilannetta yleisesti. 

Esitettiin tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus. 

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain 

edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. 

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3). 

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). 

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019. 

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄ-

MINEN 

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 

vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohden. Osinko mak-

setaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.5.2020 on merkitty osak-

keenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 

11.5.2020. 

Yhtiökokous päätti, että Gofore Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen 

ehdotuksen mukaisesti. 
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9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS-

JOHTAJALLE 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2019 toimineille hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajille. 

10 PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. 

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). 

Merkittiin yhtiön palkitsemispolitiikka käsitellyksi. Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispo-
litiikan. 

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille 

maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa 

kuukaudessa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa 

siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi kaikille jäse-

nille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan. 

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille 

maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa 

kuukaudessa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa 

siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi kaikille jäse-

nille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan. 

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen 

jäsenten määräksi päätetään viisi (5) henkilöä. 

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten 

lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). 

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen 

jäseniksi valittaisiin uudelleen Timur Kärki, Stefan Baggström ja Sami Somero sekä uusiksi jä-

seniksi valittaisiin Juha Eteläniemi ja Mammu Kaario. 

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka 

päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituk-

sen jäseniksi Timur Kärki, Stefan Baggström ja Sami Somero sekä uusiksi jäseniksi Juha Ete-

läniemi ja Mammu Kaario. 
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14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksy-

mää laskua vastaan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle makse-

taan palkkio yhtiön hyväksymää laskua vastaan. 

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen 

tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkasta-

jana toimii KHT Lotta Nurminen.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraa-

van varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 

KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta 

Nurminen. 

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMI-

SESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA 

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enin-

tään 1.401.280 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön va-

paalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankitta-

vien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osak-

keista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä 

kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön 

kaikista osakkeista. 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nas-

daq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan 

tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi 

luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteut-

tamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, 

yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden 

hankkimisen ehdoista.  

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien 

osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymi-

seen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään 

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdottamin eh-

doin. 
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17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-

OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN 

ANTAMISESTA 

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 

päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, 

joko maksua vastaan tai maksutta. 

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perus-

teella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.401.280 osaketta, mikä määrä vastaa 

noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää 

joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien 

optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osak-

keenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi vas-

tikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin 

tarkoituksiin.  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat 

käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 

oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään 

osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien an-

tamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin. 

18 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki esitteli osakkeenomistajien nimitystoiminnan pe-

rustamista koskevan esityksen ja ehdotetun nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka otettiin 

pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). 

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta val-

mistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsen-

ten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvitta-

essa ylimääräisille yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hyväksytään 

kokouskutsun liitteenä oleva osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys. 

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jä-

senestä, joista kolme kostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edus-

tajista ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä kolmella osakkeen-

omistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n 
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ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenteri-

vuoden syyskuun 1. työpäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeä-

misoikeuden mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäse-

nen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut 

omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen vel-

vollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (lipu-

tusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä 

vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällai-

sen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeä-

misoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. 

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole 

mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikun-

taan, oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla. 

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suu-

rimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle-

kutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suu-

rimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Kun 

nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon yhtiötiedotteella. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosit-

tain, viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikun-

nan tulee pitää ehdotukset luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikun-

nan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain sään-

nöksiä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous 

toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden ni-

mitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa 

palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustus-

säännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoita-

miseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien ni-

mitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotuksen mukaisesti. 

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osak-

keenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.  

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä 

yhtiön internetsivulla viimeistään 13.5.2020 lukien.  
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Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.57. 

 

 Yhtiökokouksen puheenjohtaja:  

   

   

   

Nimi: Jari Gadd  

Asema: asianajaja  

   

   

 Vakuudeksi  

   

   

   

Nimi: Kalle Mäki  

Asema: lakimies  

   

   

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:  

   

   

Nimi: Petteri Venola  
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Liitteet: 

 

Liite 1 Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja lopullinen ääniluettelo 

Liite 2 Yhtiökokouskutsu 

Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat 

Liite 4 Tilintarkastuskertomus 

Liite 5 Toimielinten palkitsemispolitiikka 

Liite 6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 
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