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Aika ja paikka 8.3.2010 klo 14, Pori, Hotelli Scandic

OWH-Yhti<it Oy,
Valtakirialla VT Ilkka Juusela 750 622 osaketta ia aantii

Jlirvenranta, Sirppa, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 85 368 osaketta ja AArfiA

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

Insinciciritoimisto Tiemies Oy, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 37 819 osaketta ja aiinta

Poriplan Oy, valta-
kirjalla valta-
kirjalla Pentti J?irvenranta 30 114 osaketta ja aanta

Jlirvenranta, Kai, valta-
kirjalla Pentti Jiirvenranta 6 300 osaketta ja iiiintti

Friisato Oy, valta-
kirjalla Pentti Jtirvenranta 3 000 osaketta ja aanta

Pentti Jiirvenranta, v alta-
kirjalla Pentti Jtirvenranta 900 osaketta ja aanta

Haavisto, Esa 18 800 osaketta ja Atinta
Grcinroos, Nino 86 599 osaketta ja aanta
Grdnroos Timo 100 600 osaketta ja ALnta
Willman Raimo 5 435 osaketta ia aanta

Yhteensii edustettuna oli I 143 657 osaketta ja iianta

Yhtidn koko osakekanta oli I 519 457 osaketta ja iifintii

Lisitksi kokouksessa oli liisnti yhticin toimitusjohtaja Ilpo Pirilii,
varatuomari Jorma Tini. sekii tilintarkastaia KHT Mika Kaarisalo.

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Esa Haavisto avasi kokouksen.
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Puheenj ohtaj an valinta

PdStettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenj ohtaj aksi varatuomari
Ilkka Juusela.

Kokouksen sihteeri

Piiiitettiin yksimielisesti valita kokouksen sihteeriksi toimitusjohtaja Ilpo
Pirilii.

Kahden ptiytiikirj antarkastaj an j a iiiintenlaskij oiden valinta

Ptiiitettiin yksimielisesti valita po1'tiikirjantarkistajiksi ja iiZintenlaskijoiksi
Raimo Willman ja Pentti Jiirvenranta.

Kokouksen laillisuuden ja piiiitiisvaltaisuuden toteaminen

Yhtidkokous oli sihteerin ilmoituksen mukaan kutsuttu koolle
yhtioj iirj e styksen mukai se sti S atakunnan Kans as s a 1 2.2.20 1 0 j ulkai stul la
ilmoituksella. (Liite 1, ilmoitus)

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi j a piiiitosvaltaiseksi.

Kokouksen osanottaj ien j a iiiinimiiiirien toteaminen.

Todettiin kokouksessa liisniiolevat ja heidiin osake- ja iiiinimiiZiriinsZi,
j otka on kirj attu tiimiin pol.takirj an otsikko-osaan. (Liitte et 2-8,
valtakirjat)

Kokouksen esifyslistan hyviiksyminen

Yksimielisesti hyviikslttiin kokoukselle esitetty esityslista (Liite 9,
esityslista)

Tilinpiiiitiiksen j a sekii tilintarkastuskertomuks en esittiiminen.

Esitettiin tilinpii2itcis, joka kiisittiiii tuloslaskelman ja taseen sekii
konsernituloslaskelman j a konsernitaseen sekii toimintakertomuksen,
sekii tilintarkastuskertomus 1. 1. - 3 1.12.2009. Tilinpiiiitcis otettiin
pciytakirj an liitteeksi. (Liite I 0, tilinpiiiitiis).

Tuloslaskelman ja taseen sekii konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistaminen.

Piiiitettiin yksimielisesti vahvistaa tilikautta 1.1 - 31.12.2009 koskeva
tuloslaskelma ia tase sekii konsernituloslaskelma ia konsernitase.

l0 $ Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta sekii hallituksen ehdotus osingonjaosta
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Yhticikokous piiiitti yksimielisesti, etth osinkoa j aetaan
l5l 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake ja ettii loppuosa
voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan piiliomaan.

Osingonmaksun tiismiiytyspbiviiksi piiiitettiin 1 1 .3.20 1 0 j a
osingon maksupiiiviiksi I 8.3.201 0.

Vastuuvapauden myiintiiminen hallituksen jiisenille ja

toimitusjohtajalle.

Piiitettiin yksimielisesti myontiiii vastuuvapaus hallituksen jiisenille ja

toimitusjohtajalle.

Hallituksen jiisenten ja tilintarkastajien palkkiot

Piiiitettiin yksimielisesti, ettii hallituksen jiisenille maksetaan palkkiota

niin, ettd puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa vuodessa ja jiisenelle

I 500 euroa vuodessa.
Tilintarkastaj ille palkkio piiiitettiin suorittaa laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Ptiiitettiin yksimielisesti valita yhtidn varsinaiseksi tilitarkastajaksi
Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-Yhteiso. Liite 11' suostumus

Yhti<ij fi e styksen mukaan varatilintarkastaj aa ei tarvita,
jos varsinainen on KHT yhteis6.

Kokouks en p iiiittiiminen

[6tti kokouksen klo 14:35

Ilkka Juusela
Puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pciytlikirjan ja havainneet sen kokouksen kulun
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mukaiseksi.
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Raimo Willman

sihteeri

Pentti Jiirvenranta


