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TRAINERS' HOUSE OYJ:NVARSINAINENYHTIOKOKOUS

Aika: 25.3.2010 klo 12.00

Paikka: Scandic Hotel Simonkenttii., Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Uisna: Kokouksessa olivat Hisna tai edustettuina kokouksen aaniluettelosta
ilmenevat osakkeenomistajat (Liite 1). Lisaksi paikalla oli hallituksen
jiisenia, toimitusjohtaja, yhtion tilintarkastajan edustaja, yhtion ylinta
johtoa. ja teknista henkilokuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Aame Aktan avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN

Yhtiokokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Summa, joka kutsui
yhtiokokouksen sihteeriksi aTM Katarina Suomelan.

3. POYTAKIRJANTARKASTAJIEN JA AANTENLASKUN VALVOJIEN
VALITSEMINEN

Poytiikirjantarkastajiksi ja aantenlaskun valvojiksi valittiin Mirkka Vikstrom ja Juha
Heikkila.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, etta kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanonllssa ja Kauppalehdessa 3.
maaliskuuta 2010 (LUte 2).

Todetriin, etta yhtiokokous oli kutsuttu koolle yhtiojarjestyksen mukaisesti ja
osakeyhtiolain maarayksia noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja
paatosvaltainen.



5. LASNAOLEVIEN TOTEAMINEN
VAHVISTAMINEN

JA
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AANILUETTELON

Esitettiin luette10 osallisrumistilanteesta kokouksen alkaessa ja aaniluette1o, joiden
mukaan llisna oli 55 osakkeenomistajaa joko henkilokohtaisesti tai edustajan tai
asiamiehen edustamana (LUte 1).

Todettiin, etta iHiniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallisrumistilannetta
mahdollisen aanestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2009 TILINPAATOKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTAMINEN

Toimitusjohtaja Jad Sarasvuo piti katsauksen, jossa han kasitteli yhtion toiminnan
kehirystii tilikaudella 2009.

Toimitusjohtaja esitti vuoden 2009 tilinpaatoksen, joka kasittiiil ruloslaskehnan,
taseen, rahoituslaskehnan ja konsernitilinpaiitoksen llitetietoineen seka hallituksen
toimintakertomuksen (LUte 3).

Esitettiin tilintarkasruskertomus (LUte 4).

Todettiin, etta tilinpaiitosasiakirjat olivat oneet nahtavina yhtion internetsivuilla
3.3.2010 liihtien, minkii lisaksi ne olivat saatavilla myos kokouspaikalla.

7. TILlNPAATOKSEN VAHVISTAMINEN

Yhti6kokous vahvisti tilinpiiatoksen ja konsernitilinpiiiitoksen tilikaudelta
1.1.2009-31.12.2009.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOlTON
OSINGONMAKSUSTA PAATTAMINEN

KAYTTA~lINEN JA

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle, etta tilikaudelta 2009 ei
makseta osinkoa.

Yhtiokokous paatti, etta osinkoa ei jaeta.

9. VASTUUVAPAUDESTA PAATTAMINEN
JAsENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

HALLITUKSEN

Ybti6kokous piiatti myontaa vasruuvapauden tilikautena 1.1.2009-31.12.2009
toimineille hallituksen jasenille ja toimitusjohtajalle.
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10. HALLITUKSEN jASENTEN LUKUMAARAsTA PAATTAMINEN

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 4. artiklan mukaan yhtion hallitukseen kuuluu
kohnesta kahdeksaan jasenta.

Yhtiokokous paatti vahvistaa hallituksen jasenten lukumaaraksi nelja.

11. HALLITUKSEN jASENTEN PALKKIOISTA PAATTAMINEN

Yhtiokokous paatti, etta valittaville hallituksen jasenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiokokouksen paattyessa paattyvaltii toimikaudelta seuraavat
kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille hallituksen
jasenille kullekin 1.500 euroa.

12. HALLITUKSEN jASENTEN VALITSEMlNEN

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 4. artiklan mukaan hallituksen valitsee
yhtiokokous toimikaudeksi, joka paattyy seuraavan varsinaisen yhtiokokouksen
paattyessa.

Yhtiokokous paatti, etta toimikaudeksi, joka piHittyy seuraavan varsinaisen
yhtiokokouksen paattyessa, valitaan hallituksen jaseniksi seuraavat henkilot: Aarne
Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula.

Todettiin, etta kaikilta hallituksen jaseniksi ehdotetuilta henkiloilta on saatu
Suosturnus tehtavaan.

13. TILINTARKASTAjAN PALKKIOSTA PAATTAMINEN

Yhtiokokous paatti, etta tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun
mukaan.

14. TILINTARKASTAJANVALITSEMINEN

Todettiin, etta yhtiojarjestyksen 10. artiklan mukaan yhtion tillen ja hallinnon
tarkastamista varten yhtiokokouksen on valittava Keskuskauppakamarin
hyvaksyma tilintarkastusyhteiso.

Yhtiokokous paatti, etta tillntarkastajaksi valitaan KHT-yhteiso Ernst & Young
Oy.

Todettiin, etta tilintarkastusyhteisoltli on saatu suostumus tehtavaan.
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15. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Todettiin, etta hallitus oli ehdottanut yhtiokokoukselle optio-oikeuksien antatnista.

Hallituksen ehdotus otettiin poytakirjan llitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, etta puheenjohtajalle toimitetun tiedon mukaan yhtion yksi
osakkeenomistaja, jolla on yhteensa 19.503 osaketta ja aanta, ja jota edustaa Maisa
Pankakoski Nordea Pankki Suomi Oyj:stii, on ilmoittanut vastustavansa
ehdotusta. Mainittu osakkeenomistaja ei kuitenkaan vaadi aanestysta asiasta.
Ihnoituksesta tehdiian merkintii poytiikitjaan.

Yhtiokokous paiitti optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti.

16. YHTIOJARJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, etta hallitus on ehdottanut yhtiokokoukselle, etta yhtiokokous piiattaisi
yhtiojiirjestyksen muuttamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin poytiikirjan llitteeksi (lJite ~.

Yhtiokokous piiatti muuttaa yhtiojarjestyksen 7. artiklan kuulumaan
kokonaisuudessaan scuraavasti: "KlttJII yhtijjkokollkJeen on toimiteftat'a
oJakkeenomiJlajil1e aikoisintaan kolme (3) kllllkallftaja viimeiJtddn kolme (3) ziikkoa ennen

ybliiikokollsta jllikaisemal/a klltsll ybtiijn internet-sivllilla. Yhtiiikok()/lJkllfJlI on kuitenkin
loimileltat'a t,ahintddn'ybdeksdn (9) pait'da ennen]btiijkokollksen tdsm4Y!yspdivaa."

Yhtiokokous piiiitti muuttaa yhtiojarjestyksen 8. artiklaa siten, etta artiklan
alakohta 8, jonka mukaan varsinainen yhtiokokous piiiittiiii lehdista, joissa
yhti6kokouskutsu julkaistaan, poistetaan.

Yhtiokokous piiiitti lisiita yhtiojiirjestykseen uuden 12 artiklan, joka kuuluu
kokonaisuudessaan seuraavasti: "Yhtiiikokolls pideldan yhtion bal/illlksm mdiirddmiissii
paikassa,joka ti()i olla Helsingissd fai EspoosJa."

17. PAATTAMINENLEHDISTA,JOISSA YHTI()KOKOUSKUTSU
JULKAlSTAAN

Yhtiokokous piiiitti, etta yhtiokokouskutsu julkaistaan kahdessa seuraavista
lehdistii: Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselamii sekii Tietoviikko.
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18. KOKOUKSEN pAATTAMlNEN

Puheenjohtaja totesi, etta kokouskutsussa ttUlinitut asiat oliva.t tulleet kasitellyiksi
ja ettll poyaikirja on nahriivillli yhtiOn internetsivuilla viimcistliiin kahden viikon
kuluttua.

Puheenjohtaja piUitti kokouksen kello 13,45.

Yhtiokokouksen puheenjoht~ja
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