
SSK SUOMEN SAASTATIEN
KIINTEISTOT OYr POYTAzuRJA 1/2009

vARSTNAINEN vgnOroKous

Aika ja paikka 10.3.2009 klo 13, Pori, Hotelli Scandic

OwH-Yhtitit Oy,
Valtakirjalla VT Ilkka Juusela 750 622 osaketta ja adnta

Jiirvenranta, Sirppa, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 85 368 osaketta ja aiintA

SJ Fritime Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela l8 100 osaketta ja AI^fiA

Insincioritoimisto Tiemies Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 37 819 osaketta ja Aiirllt;d

Poriplan Oy, valta-
kirjalla valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 30 I 14 osaketta ja aiinta

J?irvenranta, Kai, valta-
kirialla VT Juha Vuorenhela 6 300 osaketta ja AAfiA

Friisato Oy, valta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 3 000 osaketta ja aanta

P entti Jiirvenranta, v alta-
kirjalla VT Juha Vuorenhela 900 osakettaia iiintii

Haavisto, Esa 18 800 osakettaja aanta
Grcinroos, Nino 86 599 osaketta ja airr;rt;d
Grcinroos Timo 100 534 osaketta ja aanta
Willman Raimo 5 235 osaketta ja aantii
Silfuer Reino 5 osaketta jaatnta

Yhteensii edustettuna oli I I43 396 osaketta ia aanta

Yhti<in koko osakekanta oli I 5I9 457 osaketta ia iiiinta
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1 $ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

Puheenjohtajan valinta2$



3$

Piiiitettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari
Ilkka Juusela.

Kokouksen sihteeri

Piiiitettiin yksimielisesti valita kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo
Piriliin.

Kahden piiytiikirjantarkastajan ja iiiintenlaskijoiden valinta

Piiiitettiin yksimielisesti valita pciytAkirjantarkistajiksi ja iiiintenlaskijoiksi
Raimo Willman ja Juha Vuorenhela.

Kokouksen laillisuuden ja piiiitiisvaltaisuuden toteaminen

Yhticikokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle
yhti<ijeirjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 17.2.2009julkaistulla
ilmoituksella. (Liite I, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja piiiitcisvaltaiseksi.

Kokouksen osanottaj ien j a iiiinimiiiirien toteaminen.

Todettiin kokouksessa liisniiolevat ja heidtin osake- ja iiiinimiiiirSnsii,
j otka on kirj attu tiimiin poytiikirj an otsikko-osaan . (Liitteet 2-9,
valtakirjat)

Kokouksen esityslistan hyviiksyminen

Yksimielisesti hyviiksyttiin kokoukselle esitetty esityslista (Liite 10,
esityslista)

Tilinpiiiitiiksen ja sekii tilintarkastuskertomuksen esittiiminen.

Esitettiin tilinpiiiitcis, joka kiisittiiii tuloslaskelman ja taseen sekii
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekii toimintakertomuksen,
sekii tilintarkastuskertomus 1. 1. - 31.12.2008. Tilinpiiiitds otettiin
pofakirj an liitteeksi. (Liite I I, tilinpiiiittis).

Tuloslaskelman ja taseen sekii konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistaminen.

Piiiitettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 - 3 1.12.2008 koskeva
tuloslaskelma jatase sek2i konsernituloslaskelma ja konsemitase.

10 $ Toimenpiteeto joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta sekii hallituksen ehdotus osingonjaosta
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Yhtidkokous piiiitti yksimielisesti, ettii o sinko a j aetaan

227 918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake j a ettii loppuosa

voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan piiiiomaan'

Osingonmaksun tiismiiytyspiiiviiksi piiiitettiin 13 .3'2009 ja

osingon maksupdiviiksi 20.3.2009.

Vastuuvapauden my0ntiiminen hallituksen j iisenille ja

toimitusjohtajalle.

Piiatettiin yksimielisesti mycinttiii vastuuvapaus hallituksen jtisenille ja

toimitusjohtajalle.

Hallituksen j iisenten j a tilintarkastajien palkkiot

Ptiiitettiin yksimielisesti, ettii hallituksen jiisenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastaj ille palkkio piiiitettiin suorittaa laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Ptiiitettiin yksimielisesti valita yhticin varsinaiseksi tilitarkastajaksi

Pricewaterhouse coopers oy, KHT-Yhteisti. Liite 12, suostumus

Yhtidj iirj estyksen mukaan varatilintarkastaj aa ei tarvita'
jos varsinainen on KHT Yhteis<i.

Kokouksen pliiittiiminen
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sihteeri

olemme tarkastaneet pdytiikirjan ja havainneet sen kolquksen kulun

mukaiseksi. .

td-=\).a9* -
Raimo Willman Juha Vuorenhela

Puheenjohtaja


