
SSK SUOMEN SAASTAJIEN
KIINTEISTOT OYJ POYTAKIRJA I/2011

VARSINAINEN YHTIOKOKOUS

Aika ja paikka 15.3.201 1 klo 13, Pori, Porin Suomalainen klubi

OWH-YhtiiitOy,
Valtakirjalla VT Ilkka Juusela 670 622 osaketta ja iiiinfii

Jiirveruanta, Sirppa, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 85 368 osaketta ja ziiintii

SJ Fritime Oy, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 18 100 osaketta ja iiiintii

Insin6dritoimisto Tiemies Oy, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 37 819 osaketta ja Aiintii

Poriplan Oy, valta-
kirjalla valta-
kirjalla Pentti Jiirveffanta 30 114 osaketta ja iiiintti

Jiirveruanta, Kai, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 6 300 osaketta ja iiiintii

Friisato Oy, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 3 000 osaketta ja ?iiintii

Pentti Jiirveffanta, valta-
kirjalla Pentti Jiirveffanta 900 osaketta ja iiiintii

Gr<inroos, Nino 86 599 osaketta ja iiZintii

Haavisto, Esa 18 800 osaketta ja iitintii

Hekholm Oy edustajanaan 80 000 osaketta ja iiiintii
Esa Haavisto

Penser Oy edustaj anaan
Esa Haavisto 8 000 osaketta ja iiiintii

Hackiin, Tapio 622 osaketta ja iiiintii

Silfirer Reino 5 osaketta ja iiiintii

Yhteensii edustettuna oli | 046 249 osaketta ia AZinta
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Yhtidn koko osakekanta oli 1 519 457 osaketta ja iiiintii

Lisiiksi kokouksessa oli lisnii yhtidn toimitusjohtaja Ilpo Pirile,
varatuomari Jorma Tirri, sekii tilintarkastaja KHT Mika Kaarisalo.

Kokouksen avaaninen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.

Kokouksen jiirjestiiytyminen

Piiiitettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari
Ilkka Juusela ja sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo Pirilii

Ptiytiikirjantarkastajien ja iiiintenlaskun valvojien valitseminen

Piiiitettiin yksimielisesti valita pdy'tiikirjantarkistajiksi ja ii?intenlaskun
valvojiksi Pentti Jiirvenranta ja Tapio Hacklin.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtidkokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle
yhtidjiirjestyksen mukaisesti Satakunnan Kansassa 2l.2.20ll julkaistulla
ilmoihrksella ja julkistamalla se samalla intemetissii yhtidn kotisivuilla.
(Liite 1, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja pi$tdsvaltaiseksi.

Liisn?i olevien toteaminen ja iiiiniluettelon vahvistaminen.

Todettiin, ettii kokouksessa oli edustettuna I 046 249 osaketta ja iiiint2i.
Osanottajat on kirjattu tiimdn pdy.tiikirjan otsikko-osaan.

Vahvistettiin iiiiniluettelo.
(Liitteet 2-8, valtakirjat, liite 9 iiiiniluettelo.)

Vuoden 2010 tilinpiiiitiiksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittiiminen.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto kertoi pii?ittyneen tilikauden
toiminnasta sekii meneilldiin olevasta Antintorin hotellitilojen
laajennuksesta.

Esitettiin tilinpZiiitds, joka kiisittiiii tuloslaskelman ja taseen seke
konsemituloslaskelman ja konsemitaseen sekzi toimintakertomuksen,
sekii tilintarkastuskertomus tilikaudelta I . I . - 31 .I2 .2010 . Tilinpiiiitcis
otettiin pdytiikirjan liitteeksi. (Liite 10, tilinpiintiis).
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7 $ Tilinpiiiitiiksen vahvistaminen.

Pii?itettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1 .1 - 31.12.2010 koskeva
tilinpiiiitds.

8 $ Taseen osoittaman voiton kiiyttiiminen ja osingonmaksusta
piiiittiiminen

Yhtidkokous piiiitti yksimielisesti, ettii osinkoa j aetaan
151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun tesmAytyspiiiviiksi pii?itettiin 1 8.3.201 8 ja
osingon maksupaiv?iksi 25.3.201 1.

9 $ Vastuuvapauden mydntiiminen hallituksen jiisenille ja
toimitusjohtajalle.

Pii?itettiin yksimielisesti mydntiD vastuuvapaus hallituksen jiisenille ja
toimitusjohtajalle.

10 $ Hallituksen jiisenten palkkiot

Piintettiin yksimielisesti, ettii hallituksen jiisenille maksetaan palkkiota
niin, ettii puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa vuodessa ja jiisenelle
1 500 euroa vuodessa eli palkkiot pysyviit ennallaan.

11$ Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille palkkio pii?itettiin suorittaa laskun mukaan.

12$ Hallituksen jiisenten lukumiiiirii

Piiatettiin yksimielisesti valita hallitukseen kolme jiisentii.

13 $ Hallituksen jiisenten valitseminen

Piiiitettiin yksimielisesti valita hallituksen jiiseniksi seuraavaksi
kolmiwotiskaudeksi entiset eli Esa Haavisto. Nino Gr6nroos ia Jorma
Tini.

Merkittiin pdytiikirjaan, ette yhtidjiirjestyksen muutos tulee aiheuttamaan
sen, etta hallituksen lukum?i?ir2i ja valinnat tullaan piiiittiimtiiin seuraavasta
varsinaisesta yhtidkokouksesta alkaen kenan vuodessa.

14 $ Tilintarkastajan valinta

Piiiitettiin yksimielisesti valita yhtidn varsinaiseksi tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisd. Liite 11, suostumus
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Yhtidjiirjestyksen mukaan varatilintarkastajaa ei tarvita,
jos varsinainen on KHT yhteis6.

Yhtiiij iirj estyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtidjiirjestykseen alla lueteltuja
osakeyhtidlain kokonaisuudistuksesta johtuvia sekii eriiitii
muita pii?iasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla
yhtidjiirjestystA sekeytetii?in ja se saatetaan vastaamaan
lain nykyistii sananmuotoa ja mii.iiriiyksiii:

- poistetaan miiAriiykset vfiimmiiis- ja
enimm2iisp?iAomasta ja osakkeiden lukumZiiiriistii (nykyiset
3 jaa$)
- poistetaan tesmiiytyspiiiviiii koskevat miiiiriiykset (uusi
3$)
- muutetaan hallituksen jiisenten toimikausi siten, efia
jiisenet valitaan vuodeksi kerrallaan (uusi 4 $)
- muutetaan yhtidn edustamista koskevat miiiiriiykset
vastaamaan osakeyhtidlain terminologiaa (uusi 6$)
- muutetaan yhtidkokouskutsrur toimittamista koskevaa
kutsuaikaa ja kutsutapaa (uusi 7$)
- muutetaan varsinaisen yhticikokouksen asialistaa
vastaamaan sisiilldllisesti osakeyhtidlakia (uusi 8 $)
- muutetaan tilintarkastusta koskeva kohta (uusi 9$)
- teknisluonteiset muutokset: 7 $ muuttuu 5 $:ksi. 11 $
lyhenee ja 12 $ poistuu kokonaan.

Toimitusjohtaja selosti yhtidjiirjestyksen muutosehdotusta
vertaillen vanhaa yhtidj?hjestyste ja uutta ehdotusta.

Pii2itettiin yksimieiisesti muuttaa yhtidn yhtidjZirjestys
hallituksen ehdotuksen mukaan liitteen 12 mukaiseksi.

(Liite 12, SSK Suomen Siiiistiijien Kiinteistiit Oyj:n
yhtiiij:irjestys)

Kokouksen piiiittiiminen16$

kokouksen klo 13:28
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t /-@-,
llfo Pirila

Olemme tarkastaneet pdytiikirj an ja

Tapio Hacklin


