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YrT Oy|:N VARSTNATNEN YHTröKOKOUS 12.3.2019

Aika 12.3.2019 klo 10.00 - 11,.59

Paikka Messukeskuksen Siipi, L01-sali, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Osanottajat Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna ääniluettelon
0iite 1) mukaisesti 500 osakkeenomistajaa edustaen 115 604919
osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä Alexander Ehrnrooth
Eero Heliövaara
Erkki ]ärvinen
Harri-Pekka Kaukonen
Inka Mero
Kari Kauniskangas
Olli-Petteri Lehtinen
Kristina Pentti-von W alzel
Ilkka Salonen
Barbara Topolska
Tiina Tuomela

KHT Juha Wahlroos, päävastuullinen tilintarkastaja
KHT Markku Katajisto, uudeksi päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi ehdotettu

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen
kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja pekka Jaatinen.

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja
Juha Jauhiaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden
käsittelyä koskevat asiat.

7

1(13)

AVASl

(



Yl-'.

3

növrÄrcn;e 2 gs)

1,/2019

TodettiirU että kokous äänitetään.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt ja muut
osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja
pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä
hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia kokouksessa
edustivat Nordeä- gånk oyj:n valtakirjarla Tarla utriainery
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin
valtakirjalla Päivi rörmänen ja svenska Handelsbanken AB (julk),
suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla Isak Harkkila.

Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen
puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt
ja muut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä kokouksån
asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai
olla osallistumatta asian kasittelyyrL vaan merkintä pöytäkirjaan
asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin
asiasta äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan
äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on
osallisfuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa
äänestysohjeet.

Todettiiry että siltä osin kuin vastustava äänestysohje koskee asiaa,
josta yhtiokokouksessa on lain tai yhtiojarjestyksen mukaan
tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiojarjestyksen mukaista
vastaehdotusta ole annettu, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi.

Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastaiien ja ääntenlaskun valvoiien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Nevalainen ja Jan Lehtinen.

Todettiiry että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten
äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Taina Jokisuu ja Esa Artimo.
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Äaniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja
ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 500 osakkeenomistajaa joko
henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutåtun
asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen
alkaessa edustettuna 115 604319 osaketta ja ääntä eli noin s4,76 %
yhtion kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja
ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi Gilte_D. Todettiin, etiä
ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta
mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiiry että osakkeenomistajiery kokouksen puheenjohtajan ja
yhtion päävastuullisen tilintarkastajan sekä uudeksi
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetun lisäksi kokoussalissa
oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtion johtoa.

Todettiin edelleen, että yhtion hallussa oli omia osakkeita
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.2.2019 yhteensä 1 051 g43
kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei
osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja
yhtiön yhtiojarjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisisia
määräajoissa yhtiön internetsivuilla 1.2.2019 julkistetulla
kokouskutsulla (l4tq_2) Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu
Helsingin Sanomissa 25.2.2019.

Todettiin myös, että hallitukselle ei ollut ilmoitettu sen asettamaan
määräaikaan eli 4.1.2019 mennessä vaatimuksia yhtiökokouksessa
käsiteltäviksi asioiksi.
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6 Vuoden 20L8 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen,
konsernitilinpäätöksen i a tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiiry että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjojen tiedot oli
julkistettu pörssitiedotteella 19.2.2019 ja että ne olivat olleet siitä
alkaen nähtävinä yhtion internetsivuilla osoitteessa
vrrww. yitgroup. com / fi. T ilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyivät
lisäksi yhtiokokousmateriaaliin, joka oli ollut kokouksen
osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
tilannekatsauksen yhtion toiminnasta.

esitteli vuoden
(!iite_O sekä

2018
antoi

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha wahlroos esitteli
tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen
lausunto-osan.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on
yhtiokokousmateriaalin sivuilta 130-136 (liite a).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus,
konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, joika edustivat 1gg64s
osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä
päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta. osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet
antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös
vuodelta 2018.

esitetty jaetun

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
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8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiiru että emoyhtiö YIT oyj:n jakokelpoiset varat g1.12.201g
olivat 857570827,43 euroa, josta tilikauden 201g voitto oli
461.65 309,56 euroa.

9

Todettiin voittovarojen käyttöä koskeva hallituksen ehdotus, jonka
mukaan yhtion vapaasta omasta pääomasta jaetaan osir*oa 27
senttiä (0,27 €) osakkeelta, jolloin osingonjaon yhteismäärä on
56712962,70 euroa. Loppuosa voittovaroista jätetään
osingonmaksun jälkeen yhtion jakokelpoisiin varoihin.

Todettiin, että yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. yhtiörr omien
osakkeiden määrä on yhtiökokouspäivänä 1 051 g43.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Tarla utriaisen ilmoitus siitä, että mahdolhslssa
äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja,
joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä
vastaan päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja
osingonmaksusta. osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut
vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

Täsmäytyspäivästä ia osingon maksupäivästä päättäminen

Todettiiru että hallitus oli ehdottanut, että oikeus kohdassa 8
päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 1-4.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
osingon maksupäiväksi hallitus oli ehdott anut 16.4.2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus kohdassa
8 päätettyyn osinkoon on sillä, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 14.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland oy:n pitämään yhtion osakasluetteloon ji että
osingon maksupäivä on 1,6.4.201,9.
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Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiiru että vasfuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 201g
yhtiön hallituksessa toimineita henkilöitä ja yhtiön toimitusjo htajaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi Törmäsen
ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotla edustivat 18g 645
osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä
päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenilie ja
toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet
antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla esiintyneen
Tarja Utriaisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanieessa
hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 4 500
osaketta ia ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä vastaan päätettäessä
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä
vaatinut äänestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

17 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
sekä nimifystoimikunnan palkkioista päättäminen 

-

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani
Mäkinen esitteli nimitystoimikunnan päätöiehdotukset, loika on
julkaistu pörssitiedotteella 1".2.2019.

Todettiiry että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli
ehdottanuf että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiokokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta
seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalre ja pysyvien valiokuntien
puheenjohtajille 70 000 euroa paitsi, jos sama henkilö on
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
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hallituksen jäsenille 50 000 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli
ehdottanut kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hanklimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä
vuosipalkkiostaan YIT oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla
(Nasdaq Helsinki oy) julkisessa kaupankäynnisså muodostuvaan
hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten
lukuun. osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1. .1. -91.3 .201 9 on j ulkistettu.

Todettiiru että lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli
ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa.
Hallituksen valiokuntien jäsenille oli ehdotettu maksettavaksi niin
ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta
suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle
jäsenelle 2 000 euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoiltå oh ehdotettu
maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja
verottajan ohjeisfu ksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenille, mukaan lukien asiantuntijajaåen,
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokouiselta
ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan
kokoukselta.

Päätettiiru että hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan jäsenten
vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtion hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisesta huolehtii hallitus, johon
kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja seka vähintään kolme (3) ja enintään seiisemän
(7) jäsentä.

Todettiiry että tällä hetkellä yhtion hallituksessa on puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.
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Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli
ehdottanut, että yhtion hallitukseen valitaån puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Päätettiiru että hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) iäsentä toimikaudeksl,l0ka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen päättyessä.

Hallituksen puheeniohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiojarjestyksen mukaan varsinaisessa
yhtiokokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että kokous on päättänyt valita hallitukseen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan fisåksi kuusi (6) iäsentä.

Todettiiry että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 S:n mukaan hallituksen
jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet onvalittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen
päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli
ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudåksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen päättyessä, valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi Harri-pekka Kaukonery
varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi uudelleen
Olli-Petteri Lehtinery Kristina Pentti-von Walzelja Tiina Tuomela
sekä uusiksi jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar ja
Barbara Topolska.

Todettiiry että kaikkien hallitukseen valittavaksi ehdotettujen
esittely on ollut yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen
ehdotusten yhteydessä sekä jaetussa yhtiökokousmaieriaalissa.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat
antaneet suostumuksensa tehtävään ja että he olivat paikalla
kokouksessa lukuun ottamatta Frank Hyldmaria, jonka esittely
nähtiin videolla.
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Merkittiin pöytäkirjaan svenska Handelsbanken AB fulk),Helsingin suomen sivukonttoritoiminnan valtakirjalla esiintf.""r,Isak Harkkilan ilmoitus siitä, että mahdollisessa
äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja,
joka edusti 125 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut äänestävänsä
vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta. osakkeenomistaja ei
kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoifus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomiståjaa, jotka edustivat
59 643 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet aånestävänsä vastaan
päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
jäsenten valitsemisesta. osakkeenomistajat eiväi kuitenkaan olleet
antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Tarja utriaisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa
äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3)
osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 909 osaketta ja ääntä olivat
ilmoittaneet äänestävänsä vastaan ja hänen edustamansa yksi (1)
osakkeenomistaja, joka edusti 39 85g osaketta ja ääntä oli
ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettaessa halituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jåsenten valitsemisesta.
osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet
vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Harri-pekka Kaukonery
varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä jäseniksi Alexander
Ehrnrootlg Frank Hyldmar, olli-petteri Lehtinen, Kristina pentti-
von walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela yhtiojarjestyksen
mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiokokouksen päättyessä.

Tilintarkastaj an palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtion
hyväksymän laskun mukaan.
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Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa seitsemän (z) osakkeenomiståjaa, jotka edustivat
58 813 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet äånestävänsä vastaan
päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. osakkeenomistajat eivät
kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet
äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Tarja utriaisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa
äänestystilanteessa hänen edustamansa kolme (3)
osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 909 osaketta ja ääntä olivat
ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa
vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.
osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet
vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

PäätettiirU että tilintarkastajan
hyväksymän laskun mukaan.

palkkio maksetaan yhtiön

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiiry että yhtiöjärjestyksen 7 g:n mukaan yhtiössä on yksi
tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tiliniarkastusyhtåiso.
Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa
kulumassa olevan tilikauden ja tehtavä päättyy ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiokokouksen päättyessä.

Todettiin yhtion nykyinen tilintarkastaja, jonka toimikausi päättyi
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtion tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö pricewaterhouseCoopers oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkast!atsi KHT Markku
Katajiston.

Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa kahdeksan (8) osakkeenomiståjaa, jotka edustivat
59 006 osaketta ja ääntä olivat ilmoittaneet aånestävänsä vastaan
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päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. osakkeenomistajat
eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatinået
äänestystä.

mukaisesti yhtion
PricewaterhouseCoopers

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Tarja utriaisen ilmoitus siitä, 

"ita mahdolhslssa
äänestystilanteessa hänen edustamansa yhdeksän (9)
osakkeenomistajaa, jotka edustivat 216 22g osaketia ja ääntä olivat
ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äaneåtystilanteessa
vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.
osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet
vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers oy oli ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkas tajana toimii t<ut varkku Katajisto.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers oy ja KHT Markku
Katajisto ovat antaneet suosfumuksensa tehtävään.

76 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Esitettiin hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus haltituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 21 000 000 yhtion oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön
internetsiv uilla 1 .2.201 9 alkaen.

Todettiiry että 16.3.201"8 annetun valtuutuksen perusteella ei ollut
hankittu omia osakkeita.

Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoitus siitä, että mahdorlisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka ådusti 4'1.4 osaketta ja
ääntä oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä päätettäessä
hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut
vastaehdotusta eikä vaatinut äänestvstä.
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Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Ta{a utriaisen ilmoitus siitä, 

"ita mahdollisessa
äänestystilanteessa hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja,
joka edusti 4 500 osaketta ja ääntä oli ilmoittanut äänestävänsä
vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta. osakkeenomistaja ei kuitenkaan
ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtion hallitus hankkimaan enintään
21 000 000 yhtion omaa osaketta liitteessä 5 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 1"6.3.2018 annettu valtuutus päättää omien
osakkeiden hankkimisesta ja päätettiin, että nyt myönnetty
valtuutus on voimas sa i0.6.2020 saakka.

77 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Esitettiin hallituksen ehdotus hallituksen
päättämään osakeanneista.

valtuuttamiseksi

Merkittiiru että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakeanneista, joissa annettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 42 000 000 kappaletta, on ollut
osakkeenomistajien nähtävillä yhtion intårnetsivuilla 1,.2.201.9
alkaen.

Todettiin, että16.3.20L8 annetun valtuutuksen perusteella ei ollut
annettu uusia osakkeita.

Merkittiin pöytäkirjaan skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen päivi rörmäsen
ilmoitus siitä, että mahdollisessa äänestystilanteessa hänen
edustamansa neljäkymmentäviisi (a5) osaki<eenomistajaa, jotka
edustivat 907 909 osaketta ja ääntä orivat ilmoittaneet äänestävänsä
vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään
osakeanneista. osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet
vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank oyj:n valtakirjalla
esiintyneen Tarja utriaisen ilmoitus siitä, että mahdollisessa
äänestystilanteessa hänen edustamansa neljäkymmentäkaksi (42)
osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4941764' osaketta ja ääntå
olivat ilmoittaneet äänestävänsä vastaan päätettäessä hallituksen
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valtuuttamisesta päättämään osakeanneista. osakkeenomistajat
eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet
äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa yhtion hallitus päättämään osakeanneista,
joissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000
kappaletta, liitteessä 5 esitetyn mukaisesti.

Päätettiin kumota 16.9.20rg annettu valtuutus päättää
osakeanneista ja päätettiin, että nyt myönnetty valtuu-tus on
voimassa 30.6.2020 saakka.

Kokouksen päättäminen

Todettiiry että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet
käsitellyiksi.

Liitettiin pöytäkirjaan (lqte_O skandinaviska Enskilda Banken AB
(qub1) _Helsingin sivukonttorin, Nordea Bank oyj:n ja svenska
Handelsbanken AB fulk) suomen sivukonttoritoiminnan
toimittamat hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien
edellä pöytäkirjaan merkityt äänestysohjeet.

Todettiin, että kokou_ksen pöytäkirja on osakkeenomistajien
nähtävänä viimeistää n 26.3.2019 yhtion internetsivuilla osoitteessa
www.yitgroup.com/fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi
kello 11,.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

aatinen
J

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen
kulkua vastaavaksi.

Sami Nevalainen
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