YHTIÖKOK
KOUSKUTSU
Martela Oyyj:n osakkeen
nomistajat ku
utsutaan varssinaiseen yh
htiökokoukseen, joka pide
etään
tiistaina 15
5.3.2011 klo 15.00
1
Martelatalossa, Ta
akkatie 1, 003
370 Helsinki..
Kokouksee
en ilmoittautu
uneiden vastaanottamine
en ja äänestyyslippujen jak
kaminen
aloitetaan 1
14.30.
okouksessa käsiteltävät asiat
A. Yhtiöko
Yhtiökokou
uksessa käsitellään seura
aavat asiat:
1. Kokouk
ksen avaaminen
ksen järjestä
äytyminen
2. Kokouk
3. Pöytäkirrjantarkasta
ajien ja ääntenlaskun va
alvojien valiitseminen
ksen laillisuu
uden toteam
minen
4. Kokouk
o
totea
aminen ja ää
äniluettelon vahvistamiinen
5. Läsnä olevien
äätöksen, to
oimintakerto
omuksen ja tilintarkastu
uskertomuk
ksen esittäm
minen
6. Vuoden 2010 tilinpä
ohtajan katsa
auksen esittä
äminen.
- Toimitusjo
ätöksen vahvistaminen
7. Tilinpää
8. Taseen osoittaman voiton käytttäminen ja osingonma
aksusta päätttäminen
Hallitus ehd
dottaa yhtiökkokoukselle, että tilikaude
elta 1.1.2010
0-31.12.2010
0 maksettaisiiin osinkoa 0,45
0
euroa ossakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen
e
m
mukaiseen
osinkoon on sillä,
s
joka osingonmaksun
n täsmäytysp
päivänä 18.3
3.2011
on merkittyy osakkeenom
mistajaksi Eu
uroclear Finland Oy:n yllä
äpitämään yhtiön omistajjaluetteloon. Osingon ma
aksupäiväksi hallitu
us ehdottaa 25.3.2011.
vapaudesta päättäminen hallitukse
en jäsenille ja
j toimitusjo
ohtajalle
9. Vastuuv
10. Hallituksen jäsentten palkkiois
sta päättäminen
dottaa yhtiökkokoukselle, että hallitukssen jäsenten
n palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheen
njohtajalHallitus ehd
le makseta
aan palkkiona
a 2.500 euroa kuukaudesssa ja hallituksen jäsenille 1.250 euro
oa kuukaudessa. Mikäli hallitukh
sen jäsen o
on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palvelukse
essa, niin hallituksen jäse
enyydestä ei makseta erillistä
palkkiota. M
Matkakustannukset korva
ataan Martela Oyj:n matkkustussäännö
ön mukaisessti.
11. Hallituksen jäsentten lukumää
ärästä päättä
äminen
Osakkeeno
omistajat, jotka edustavat yhteensä yli
y 50 % yhtiö
ön äänivallastta, ovat ilmoittaneet hallittukselle aiko
ovansa
ehdottaa yh
htiökokoukse
elle, että yhtiiön hallitukse
een valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.
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12. Hallituksen jäsentten valitsem
minen
Osakkeeno
omistajat, jotka edustavat yhteensä yli
y 50 % yhtiö
ön äänivallastta, ovat ilmoittaneet hallittukselle aiko
ovansa
ehdottaa yh
htiökokoukse
elle, että yhtiiön hallitukse
een valittaisiin uudelleen seuraavat ny
ykyiset jäsen
net: Heikki Ala-Ilkka,
Tapio Haka
akari, Jori Ke
eckman, Heikkki Martela, Pekka
P
Marte
ela, Jaakko Palsanen
P
sekkä Pinja Metssäranta.
Hallituksen
n jäsenet valitaan toimika
audeksi, joka päättyy ensimmäisen va
aalia seuraavvan varsinaissen yhtiökoko
ouksen
päättyessä
ä.
13. Tilintarrkastajan pa
alkkiosta pä
äättäminen
Hallitus ehd
dottaa yhtiökkokoukselle, että tilintarka
astajalle makksettaisiin pa
alkkio laskun mukaan.
14. Tilintarrkastajan va
alitseminen
dottaa yhtiökkokoukselle, että yhtiön tiilintarkastaja
ana jatkaisi KHT-yhteisö
K
KPMG
K
Oy Ab
b seuraavan varsiHallitus ehd
naisen yhtiökokouksen loppuun astti.
15. Hallituksen valtuu
uttaminen pä
äättämään omien
o
osakk
keiden hank
kkimisesta
dottaa yhtiökkokoukselle, että yhtiökok
kous valtuutttaisi hallitukssen päättämä
ään yhtiön om
mien osakke
eiden
Hallitus ehd
hankkimise
esta yhdessä
ä tai useamm
massa erässä
ä seuraavin ehdoin:
e
Hallitus on valtuutuksen
n nojalla oike
eutettu päättämään eninttään 415.560
0 yhtiön A-sa
arjan osakkee
en hankkimissesta
aalla omalla pääomalla.
yhtiön vapa
Osakkeet h
hankitaan NA
ASDAQ OMX
X Helsinki Oyy:n järjestäm
mässä julkises
ssa kaupankkäynnissä ku
ulloinkin vallittsevaan
markkinahiintaan.
Osakkeet vvoidaan tarvittaessa hankkkia osaksi yrityksen
y
palkkkaus- ja kan
nnustusjärjesstelmää, yrityyskauppojen tai
muiden yrittysjärjestelyje
en yhteydesssä käytettävä
äksi, jos se on
o yhtiön osa
akekohtaisten tunnusluku
ujen valossa hallituksen kässityksen muka
aan osakkee
enomistajien intressissä tai,
t jos hallitu
us harkitsee sen
s olevan edullinen
e
tapa käyttää likvidejä
ä varoja tai muuhun
m
vasttaavaan tarko
oitukseen.
Yhtiölle han
nkitut omat osakkeet
o
void
daan pitää yhtiöllä, mitätö
öidä tai luovu
uttaa edellee
en.
Valtuutus ssisältää hallittuksen oikeuden päättää kaikista muista omien os
sakkeiden ha
ankinnan ehd
doista. Valtuutus sisältää siten
n myös oikeu
uden hankkia
a omia osakk
keita muutoin
n kuin osakke
eenomistajie
en omistusten
n mukaisesssa suhteessa.
on voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokou
uksen päätty
ymiseen saak
kka.
Valtuutus o
16. Hallituksen valtuu
uttaminen pä
äättämään osakeannist
o
ta
Hallitus ehd
dottaa yhtiökkokoukselle, että yhtiökok
kous valtuutttaisi hallitukssen päättämä
ään yhteensä
ä enintään 415.560
uuden A-sa
arjan osakke
een antamise
esta ja/tai yhttiön hallussa
a olevien yhtiö
ön A-sarjan osakkeiden luovuttamise
l
esta joko
maksua va
astaan tai ma
aksutta (”Osa
akeantivaltuu
utus”).
Hallitus valltuutetaan pä
äättämään siiitä, kenelle ja missä järje
estyksessä uusia
u
osakkeita voidaan antaa
a
ja yhtiö
ön hallussa olevia
a omia osakkeita voidaan
n luovuttaa.
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an antaa ja yh
htiöllä olevatt omat osakkkeet luovuttaa
a yhtiön osak
kkeenomista
ajille siinä suh
hteessa
Uudet osakkkeet voidaa
kuin he enn
nestään omisstavat yhtiön
n osakkeita ta
ai osakkeeno
omistajien ettuoikeudesta
a poiketen su
uunnatulla ossakeannilla, jos siiihen on yhtiö
ön kannalta painava
p
talou
udellinen syyy, kuten yhtiö
ön pääomara
akenteen keh
hittäminen, yrrityskauppojen tai muiden yhtiön
y
liiketoiminnan kehittämiseen liitttyvien järjesstelyiden tote
euttaminen, in
nvestointien rahoita kannustusjjärjestelmien
n toteuttamine
en.
taminen taii palkkaus- ja
Valtuutus ssisältää hallittuksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvisstä seikoista.
uoden 2012 varsinaisen
v
y
yhtiökokouks
sen päättymiiseen saakka
a.
Ehdotettu vvaltuutus on voimassa vu
äminen
17. Kokouksen päättä
B. Yhtiöko
okousasiakirrjat
Edellä main
nitut yhtiökokkouksen asia
alistalla oleva
at hallituksen
n ehdotuksett, tämä kokou
uskutsu ja Martela
M
Oyj:n tilinpäätös, toiminttakertomus ja
a tilintarkastu
uskertomus ovat
o
saatavillla yhtiön verrkkosivuilla osoitteessa
o
w
www.martela.fi viimeistään 2
22.2.2011. Vu
uosikertomuss on saatavillla edellä ma
ainituilla verkkosivuilla viim
meistään viikkolla 9.
n ehdotukset ja tilinpäätössasiakirjat ovvat myös saa
atavilla yhtiökkokouksessa
a, ja niistä se
ekä tästä kok
kouskutHallituksen
susta lähettetään pyyde
ettäessä jälje
ennökset osa
akkeenomista
ajille.
uksen pöytäk
kirja on nähtä
ävillä edellä mainituilla
m
ve
erkkosivuilla viimeistään 22.3.2011.
2
Yhtiökokou
C. Ohjeita kokoukseen osallistujiille
1. Osakaslluetteloon merkitty
m
osa
akkeenomisttaja
Oikeus osa
allistua yhtiökkokoukseen on osakkeen
nomistajalla, joka on 3.3.2011 rekiste
eröity
Euroclear F
Finland Oy:n
n pitämään yh
htiön osakas
sluetteloon. Osakkeenom
O
mistaja, jonka
a osakkeet on
n merkitty hä
änen
henkilökohtaiselle suom
malaiselle arvvo-osuustililleen, on rekissteröity yhtiö
ön osakasluetteloon.
Osakkeeno
omistajan, joka haluaa ossallistua yhtiö
ökokoukseen
n, tulee ilmoittautua viime
eistään
10.3.2011 klo 16.00, mihin mennesssä ilmoittauttumisen on oltava
o
perillä. Yhtiökokoukkseen voi ilm
moittautua:
ostin kautta osoitteeseen
o
johanna.suh
honen@marttela.fi
a) sähköpo
b) puhelimiitse numeroo
on 010 345 5301,
5
arkipäivisin klo 8.30
0-16.00 tai;
c) kirjeitse osoitteeseen
n Martela Oyyj, PL 44, 003
371 Helsinki..
misen yhteyd
dessä tulee iilmoittaa osa
akkeenomista
ajan nimi, he
enkilötunnus, osoite,
Ilmoittautum
puhelinnum
mero sekä mahdollisen avvustajan tai asiamiehen
a
nimi ja asiam
miehen henkiilötunnus. Ossakkeenomisstajien
Martela Oyyj:lle luovutta
amia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
n ja siihen liitttyvien tarpee
ellisten rekistteröintien käsitte
elyn yhteydesssä.
Osakkeeno
omistaja, hän
nen edustaja
ansa tai asiam
miehensä tullee kokouspa
aikalla tarvitttaessa pystyä
ä osoittamaa
an henkilöllisyyten
nsä ja/tai edu
ustusoikeutensa.
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2. Hallintarekisteröidy
yn osakkeen
n omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden
o
o
omistajalla
on
n oikeus osa
allistua yhtiökkokoukseen niiden
n
osakkkeiden nojalla
a, joiden
a hänellä olis
si oikeus olla merkittynä Euroclear
E
Fin
nland Oy:n pitämään osa
akasluetteloon 3.3.2011. OsallisO
perusteella
tuminen ed
dellyttää lisäkksi, että osakkkeenomistajja on näiden osakkeiden nojalla tilapä
äisesti merkiitty Euroclear Finland Oy:n p
pitämään osa
akasluetteloo
on viimeistää
än 10.3.2011
1 klo 10.00 mennessä.
m
Hallintarekiste
eriin merkittyjjen
osakkeiden
n osalta tämä
ä katsotaan ilmoittautumi
i
iseksi yhtiöko
okoukseen.
mään hyvissä
ä ajoin omais
suudenhoitaj
ajaltaan tarvitttavat
Hallintarekisteröidyn ossakkeen omisstajaa kehotetaan pyytäm
öitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjoje
en antamista
a ja ilmoittauttumista yhtiö
ökokoukohjeet koskkien rekisterö
seen. Oma
aisuudenhoita
ajan tilinhoita
ajayhteisön tulee
t
ilmoittaa hallintarekkisteröidyn os
sakkeen omistaja, joka ha
aluaa
osallistua vvarsinaiseen yhtiökokoukkseen, merkitttäväksi tilap
päisesti yhtiön
n osakasluettteloon viime
eistään edellä
ä mainittuun ajanko
ohtaan menn
nessä.
asioista on saatavilla myö
ös yhtiön inte
ernet-sivuilla
a osoitteessa
a www.martela.fi
Lisätietoa a
3. Asiamie
ehen käyttäm
minen ja valltakirjat
Osakkeeno
omistaja saa osallistua yh
htiökokoukse
een ja käyttä
ää siellä oikeu
uksiaan asia
amiehen välittyksellä. Osa
akkeenomistajan a
asiamiehen on
o esitettävä
ä päivätty valtakirja, tai hä
änen on muu
uten luotettavvalla tavalla osoitettava
o
o
olevansa
oikeutettu e
edustamaan osakkeenom
mistajaa. Mikkäli osakkeen
nomistaja ossallistuu yhtiö
ökokoukseen
n usean asiam
miehen
välityksellä
ä, jotka edusttavat osakke
eenomistajaa
a eri arvopaperitileillä olev
villa osakkeillla, on ilmoitttautumisen yhteyy
dessä ilmo
oitettava osakkkeet joiden perusteella kukin
k
asiamie
es edustaa osakkeenom
o
istajaa.
Mahdollise
et valtakirjat pyydetään
p
to
oimittamaan alkuperäisinä
a
ä osoitteesee
en Martela Oyj,
O PL 44, 00
0371 Helsinkki ennen
ilmoittautum
misajan päätttymistä.
hjeet/tiedot
4. Muut oh
Yhtiökokou
uksessa läsnä olevalla ossakkeenomisstajalla on yh
htiökokoukse
essa osakeyh
htiölain 5 luvu
un 25 §:n mu
ukainen
kyselyoikeu
us kokoukse
essa käsiteltä
ävistä asioista.
ouskutsun pä
äivänä 8.2.20
011 yhteensä
ä 4 155 600 kpl
k osaketta, 604 800 kpll K-sarjan ossaketta
Martela Oyyj:llä on koko
ja 3 550 80
00 kpl A-sarja
an osaketta. K-sarjan osa
akkeilla on kullakin 20 ää
äntä ja A-sarjjan osakkeilla 1 ääni.

ä 8. helmikuu
uta 2011
Helsingissä
MARTELA OYJ
HALLITUS
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