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DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N VARSINAIruCru YHNöKOKOUS 23.3.2017 KLO I5.OO

AIKA: 23.3.2017 klo 15.00

PAIKKA: Ahti Business Park, Ahventie 4, Fl-02170 Espoo

t-ÄSruÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

(Liite 1 ) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Heikki Allonen, Petri Niemija Ari-

Pekka Saarenmaa. Hallituksen jäsenistä Henrik Roos oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön muuta johtoa, asi-

an{a¡a Andreas Doepelja OTM Sini Tossavainen sekËå kokouksen teknistä henkilökuntaa.

Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät määräajassa ole ilmoittautuneet kokoukseen tai
joiden omistus on kirjattu osakasluetteloon täsmäytyspäivän jälkeen.

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYM¡N EN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Andreas Doepel, joka kutsui yhtiökoko-

uksen sihteeriksi OTM Sini Tossavaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelyta-

vat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

PöYTÄK RJANTARKASTAJ I E N JA ÄÄNTEN LAS KU N VALVoJ I E N VALITS EM I N EN

Pöytäkirjantarkastajiksija ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Mairinoja ja Petri Hiljanen.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2017 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja

ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 20.3.2017

klo 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiojärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä

noudattaen ja että se oli näin ollen päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).
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5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄruIIueTTELoN VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan

läsnëi oli 27 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuu-

tetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 8,867,549 osaketta ja 8,867,549 ääntä.

Läsnä oli myös osakkeenomistajia, jotka eivät ole ilmoittautuneet määräpäivään mennessä

yhtiökokoukseen tai joiden omistus on kirjattu osakasluetteloon täsmäytyspäivän jälkeen.

Mainituille osakkeenomistajille annettiin oikeus osallistua kokoukseen mutta ei oikeutta käyt-

tää puhe- tai äänioikeutta.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänes-

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

1)

VUODEN 2016 TILINPAATOKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN
JA TIL¡NTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

7

Yhtiön toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2016 sekä

vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2016-31.12.2016 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain

edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otetti in pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

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

TILI N PÄÄTöKSEN JA KONSERNITILI N PÄÄTöxSeN VAHVISTAMI N EN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016-
31.12.2016.

I TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VAROJENJAOSTA PÄATTÄMI.
NEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2016 voitto lisätään ker-

tyneisiin voittovaroihin. Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vah-

vistettavan taseen perusteella maksetaan pääomanpalautusta 0,25 euroa osakkeelta. Pää-

omanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman p¿iäoman rahastosta osakkeenomistajalle,
joka on maksun täsmäytyspäivànä27.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yh-

tiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 3.4.2017.
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Yhtiökokous päätti että Detection Technologies Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan

pääomanpalautusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMIruEru HALL¡TUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS-

JOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016-31.12.2016 toimineille halli-

tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄU¡¡¡Eru

Todettiin, että hallitus oli palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiöko-

koukselle, että hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen

mukaisesti

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille

maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta kuu-

kausipalkkiona 1.750,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.500,00 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustus-

säännön mukaisestija että yhtiö suorittaisi palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuu-

tuksen hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti lisëiksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle

maksetaan palkkio ja matkakulut tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

11 HALLITUKSEN JASENTEN LUKUMAARASTA PAATTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi

vahvistetaan viisi (5).

12 HALLITUKSEN JASENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittai-

siin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi Heikki Allonen, Petri Niemi, Henrik Roos, Ari Saa-

renmaa ja Andreas Tallberg.

Todettiin, että mainitut henkilÖt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

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

raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Heikki

Allonen, Petri Niemi, Henrik Roos, Ari Saarenmaa ja Andreas Tallberg.

I3 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkas-

tajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst &
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Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Juha Hilmola

toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään

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

raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. KHT Juha Hilmola toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PAATTAMAAN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKI.
MISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 675.000 oman osakkeen hankkimi-

sesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hanki-

taan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki

Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuiten-

kin enintään 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömien omien osakkei-

den hankkimista koskevat valtuutukset.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄUÄÄI.¡ OSAKEANNISTA SEKÄ OSAK.
KEISII N OIKEUTTAVI EN ERITYISTEN OI KEU KSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään

osakeannista sekä osakeyhtiölain l0luvun 1 $:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään

osakeannista sekä osakeyhtiölain l0luvun 1 $:ssa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien eri-

tyisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekëi osakeyhtiölain 10 luvun 1

$:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai use-

ammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan

lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään

1.345.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkises-

tä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdolli-

sesti olevia omia osakkeita.
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Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 $:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat

omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään

omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osake-

annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimer-

kiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön

liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyt-

täminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen

on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava

taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen

siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhti-

ön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat

omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 $:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oike-

uttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päËittymiseen saakka, kui-

tenkin enintëiän 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja

optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koske-

vat valtuutukset.

I6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMIN¡ENI

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

oikeutetut osakkeenomistajat.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja sekä siitä

tehtävä englanninkielinen käännös ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2017

alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:46
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