OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 19.4.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE / PROPOSALS OF THE SHAREHOLDERS TO THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF 19 APRIL 2016

1. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi / Proposal on the remuneration of the
members of the Board of Directors
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä, ehdottavat, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille
kullekin 10.800 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille
maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen
perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja
noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta ehdotetaan maksettavaksi 12
erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan
ennakonpidätyksen
määrän.
Osakeosuus
palkkiosta
ehdotetaan
maksettavaksi hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että
ensimmäinen erä maksetaan 1.5.-31.5.2016 välisenä aikana ja toinen erä
kahden (2) viikon kuluessa siitä kun puolivuotiskatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016
on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä
mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun
se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen
jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen
jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta
aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja
majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville
hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.
Shareholders representing approximately 30 per cent of the company's
shares and votes propose that the members of the Board of Directors to be
elected be paid the following remuneration for the term that begins at the end
of the Annual General Meeting and ends at the end of the next Annual
General Meeting: EUR 21,600 for the Chairman of the Board and EUR
10.800 for each of the other members of the Board. According to the
proposal approximately 40 per cent of the remuneration to be paid to the
members of the Board of Directors will be paid by giving to the Board
members company’s new class A shares based on the authorization granted
to the Board of Directors and approximately 60 per cent in cash. Cash portion
of the remuneration is proposed to be paid in 12 monthly instalments to the
extent it exceeds the amount of tax withholding from the remuneration. The
portion of the remuneration to be paid in shares is proposed to be paid to the
members of the Board of Directors in two (2) instalments, the first instalment
between the period 1 May – 31 May 2016 and the second instalment within

two (2) weeks of the publication of the half-year report for the period 1
January – 30 June 2016. If the shares cannot be given due to insider
regulations during the before mentioned time periods, the shares shall be
given outright once it is possible in accordance with the insider regulations in
force at that time. Members of the Board of Directors are not allowed to
transfer the shares obtained as remuneration before their membership in the
Board has ended.
It is also proposed that the members of the Board of Directors be reimbursed
for reasonable travel and lodging costs. Travel and lodging costs would not
be compensated to those members of the Board of Directors who reside in
the greater Helsinki area when the meetings are held in the greater Helsinki
area.
2. Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi / Proposal on the number of
members of the Board of Directors
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5)
jäsentä.
Shareholders representing approximately 30 per cent of the shares and votes
propose to the Annual General Meeting that five (5) members be elected to
the Board of Directors.
3. Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemista koskien / Proposal on election of
members of the Board of Directors
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff ja
Sami Tuhkanen sekä uusina jäseninä suostumuksensa mukaisesti Kenth
Granljung (Ruotsin kansalainen, M.Sc. (tekninen fysiikka) ja M.B.A.
(kansainvälinen liiketoiminta), s. 1971), Christof Gey (Saksan kansalainen,
M.Sc. (mekaniikka), s. 1964) ja Michael Mattsson (Ruotsin kansalainen,
M.Sc. (kansantaloustiede ja johtaminen / rahoitus), s. 1973).

Kenth Granljung
Kenth Granljung työskentelee Latour-konserniin kuuluvan Swegon AB:n, joka
on
markkinajohtaja
energiatehokkaissa
ilmastointija
sisätilojen
lämpötilajärjestelmissä, Pohjoismaista ja Baltiasta vastaavana johtajana.
Vuosina 2012 – 2014 hän työskenteli TA Hydronicsin palveluksessa (nykyisin
IMI Hydronic Engineering) Pohjois-Euroopasta vastaavana johtajana, vuosina
2011 – 2012 ClimateWell AB:ssa johtajana, vuosina 2008 – 2011 Vacon
Oyj:ssä globaaleista asiakkuuksista ja Afrikasta vastaavana johtajana,
vuosina 2006 – 2008 Vacon AB:n toimitusjohtajana, vuosina 1999 – 2006
Siemensillä corporate account managerina ja autoteollisuussektorin
managerina ja vuosina 1995 – 1999 ABB:n myynti- ja projektitoiminnossa
Saksassa. Kenth Granljung toimii Comsys AB:n hallituksen jäsenenä.

Christof Gey
Christof Gey työskentelee Solarstation SVS GmbH:n palveluksessa
konsulttina sekä kansainvälisesti aurinko- ja lämmitysmarkkinoihin liittyvän
maahantuonnin ja vähittäismyynnin parissa asiakkaille, jotka ovat muun
muassa Kiinassa (Linou-Ritter), Yhdysvalloissa (Ferro, MP-Tec), Kanadassa
(Enerworks), Lähi-idässä, Espanjassa (Consolar), Puolassa, Ruotsissa
(ClimateWell) ja Saksassa (Vaillant, Solvis Energiesysteme GmbH, NARVA
Lichtquellen GmbH jne.). Vuonna 1999 hän perusti aurinkokeräimiä
valmistavan ja myyvän GeySolin ja toimi yhtiön toimitusjohtajana vuoteen
2004. Vuosina 1995-1999 hän työskenteli lämmitysurakoitsija Erwin Maier
GmbH:n palveluksessa ja vuosina 1993-1995 insinöörinä Ing. Büro geTec:in
palveluksessa.

Michael Mattsson
Michael Mattsson työskentelee ammattimaisena sijoittajana, yrittäjänä
(vuodesta 2013 Svenska Pannkakshuset AB:ssa, vuosina 2006-2010 Åre
Skilodge AB:ssa) ja hallituksen jäsenenä (Copperstone Resources AB).
Vuonna 2011 hän työskenteli yrityskauppaneuvonantajana Mellby Gård AB:n
tytäryhtiölle (yritysosto Yhdysvalloissa), vuosina 2003-2009 Kaupthing
rahastojen, private bankingin ja varainhoidon sekä Kaupthingin Investment
Banking & Business Control –yksikössä Tukholmassa, vuosina 1996-1999 ja
2001-2002 Enskilda Securitiesin corporate finance –yksikössä Tukholmassa
ja vuosina 1999-2001 Enskilda Securitiesin palveluksessa New Yorkissa
työskennellen Enskildan ja The Blackstone Groupin M&A-allianssissa.
Shareholders representing approximately 30 per cent of the shares and votes
propose to the Annual General Meeting that the current members of the
Board of Directors Feodor Aminoff and Sami Tuhkanen be re-elected
according to their consents and that Kenth Granljung (Swedish citizen, M.Sc.
(Engineering Physics) and M.B.A. (International Business), born
1971), Christof Gey (German citizen, M.Sc. (Mechanics), born 1964)
and Michael Mattsson (Swedish citizen, M.Sc. (Economics and Business
Administration / Finance), born 1973) be elected according to their consents
as new members to the Board of Directors.

Kenth Granljung
Kenth Granljung works as Regional Director Nordics & Baltics at Swegon
AB, part of the Latour group and is the market leader within energy efficient
ventilation and indoor climate systems. During 2012 – 2014 he worked for TA
Hydronics (currently IMI Hydronic Engineering) as Regional Director Northern
Europe, 2011 – 2012 for ClimateWell AB as Group Vice President, 2008 –
2011 for Vacon Plc as Director, Global Accounts & Region Africa, 2006 –
2008 for Vacon AB as MD, 1999 – 2006 for Siemens as Corporate Account
Manager and Automotive Sector Manager and 1995 – 1999 for ABB in Sales

& Projects living in Germany. Mr Granljung holds a board membership
at Comsys AB.

Christof Gey
Christof Gey works for Solarstation SVS GmbH as consultant and with import
and retail in the solar and heating market internationally with customers
among other places in China (Linou-Ritter), USA (Ferro, MP-Tec), Canada
(Enerworks), the Middle East, Spain (Consolar), Poland, Sweden
(ClimateWell) and Germany (Vaillant, Solvis Energiesysteme GmbH, NARVA
Lichtquellen GmbH etc). In 1999 he founded GeySol and acted as CEO until
2004, manufacturing and selling solar collectors. During 1995-1999 he
worked for Erwin Maier GmbH, a heating constructor and 1993-1995 as
engineer at Ing. Büro geTec.

Michael Mattsson
Michael Mattsson works as a professional investor, entrepreneur (2013Svenska Pannkakshuset AB, 2006-2010 Åre Skilodge AB) and Board
member (Copperstone Resources AB). In 2011, he worked as M&A advisor
(US acquisition) to a subsidiary of Mellby Gård AB, 2003-2009 for Kaupthing
Funds, Private Banking/Asset Management and Kaupthing Investment
Banking & Business Control in Stockholm, during 1996-1999 and 2001-2002
for Enskilda Securities, Corporate Finance, Stockholm and during 1999-2001
for Enskilda Securities, New York working at The Blackstone Group for the
M&A-alliance.

