
KUTSU SANOMA OYJ:N
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.4.2012
klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen 
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

A.   VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
       valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
 tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingo-
       maksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 mak-
setaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta ja lahjoitusvarauk-
seen hallituksen päätettäväksi siirretään 550.000 euroa. 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen 
määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2012 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 17.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille 
       ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiö-
kokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät 
ennallaan.
    Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheen-
johtaja 8 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 6 500 
euroa ja hallituksen jäsenet 5 500 euroa.
    Hallituksen kokouspalkkiot ovat: hallituksen jäsenet, 
joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, 1 000 euroa / 
hallituksen kokous sekä hallituksen valiokuntien puheen-
johtajat ja valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla
kuin Suomessa, 2 000 euroa ja muut valiokuntien jäsenet
1 000 euroa / valiokunnan kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön 
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiö-
kokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan 
kymmenen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön 
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiö-
kokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroi-
set jäsenet Annet Aris, Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen
toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015.
    Hallituksen jäseninä jatkavat Jane Erkko, Antti Herlin,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry,
Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö. 

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet,
että he tulevat ehdottamaan, että hallituksen puheenjohta-
jaksi valitaan edelleen Jaakko Rauramo ja varapuheen-
johtajaksi Sakari Tamminen. 
    Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset 
henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla Sanoma.com.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituk-
sesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun 
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 
yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi, joka päättyy
valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus 
ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 
että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, 
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen 
KHT Virpi Halosen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
       osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankki-
misesta. Määrä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähen-
tävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoiminta-
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai 
muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi 
tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille 
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin 
ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkina-
hintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki-
sessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan 
voimassa 30.6.2013 saakka ja se päättäisi varsinaisen 
yhtiökokouksen 5.4.2011 hallitukselle antaman vastaavan 
valtuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B.  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätös-
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Yhtiön tilinpäätös,

toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettä-
essä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiö-
kokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla 
verkkosivuilla 17.4.2012 alkaen.

C.  OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla,
joka on 22.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, 
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle 
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön 
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 28.3.2012 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittau-
tumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– yhtiön verkkosivuilla Sanoma.com,
– puhelimitse numeroon 020 770 6864 arkisin klo 9.00–16.00,
– faksilla numeroon 010 519 5058 tai
– kirjeitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229,
        00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeen-
omistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, puhelinnumero, 
mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai 
lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai laki-
määräisen edustajan henkilötunnus.
Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja 
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeel-
listen rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä 
tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, 
joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
22.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen-
omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.3.2012 klo 10.00 
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvit-
tavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautu-
mista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitaja-
yhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeis-
tään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on 
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja 
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä 
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin 
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäi-
sinä osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 
Helsinki viimeistään 28.3.2012.

4.  Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on 
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen 
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 1.3.2012 yhteensä
162 812 093 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.00. Kokousosallis-
tujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuu-
teen. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2011 postitetaan 
sitä pyytäville. Vuosikertomustilauksen voi tehdä verkko-
sivuillamme Sanoma.com/ Medialle tai osoitteella Sanoma 
Oyj, IR, PL 1229, 00101 Helsinki.

 Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi
 yhtiökokoukseen.

 Helsingissä 1.3.2012

 Sanoma Oyj

 Hallitus
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TalousB

YRITYKSET

SANTIAGO. Jätti-ikkunoista
vyöryy valoa puupöytärypäil-
le Chilen pääkaupungissa San-
tiagossa. Läppäreidensä äärel-
lä istuu nuoria miehiä ja nai-
sia, kasvuyrittäjiä.

”Mitä odotat?” ”Ole erikoi-
nen.” ”Syleile muutosta”, heitä
kannustetaan ovessa englan-
niksi.

Chilen valtio on houkutellut
start-up-keskukseensa satoja
yrittäjiä ympäri maailmaa.
Joukossa on kolme suomalais-
yritystä, joita Chile tukee
30 000 eurolla ja vuoden työ-
viisumilla.

Tavoite on innostaa chileläi-
siä yrittäjyyteen esimerkkien
voimalla ja laajentaa kaivosve-
toisen talouden rakennetta.

KONSULTTI Niina Fu muutti
perheineen Santiagoon vuosi
sitten, jo ennen kuin hänen
Partner Management -yrityk-
sensä valittiin ohjelmaan. Yh-
tiö etsii suomalaisyrityksille
kumppaneita Latinalaisesta
Amerikasta.

”Olisin laittanut yrityksen
pystyyn joka tapauksessa. Kun
on rahoitusta, voi olla luovem-
pi ja keksiä vapaammin ideoi-
ta”, aiemmin Finprolla Chiles-
sä ja Suomessa työskennellyt
Fu sanoo.

”Halusimme nähdä maail-
maa. Euroopalla menee nyt
huonosti, täällä markkinat
kasvavat. Suomessa en olisi
saanut asiakkaita näin nope-
asti.”

Suuri osa ohjelman yrityk-
sistä tekee internetsovelluksia.

Avoin Interactiven tavoite
on levittää Kassi-verkkotori-
palvelua Chilen markkinoille,
kertoo Santiagoon tammi-
kuussa muuttanut Antti Viro-
lainen.

”Tänne on saapunut osaa-
vaa porukkaa eri puolilta
maailmaa, mikä luo ainutlaa-

tuisen verkoston”, Virolainen
kehuu ohjelmaa.

CHILEN talous kasvoi tutki-
muslaitos Ceslan mukaan vii-
me vuonna 6,2 prosenttia. Se
nojaa kuparin, sellun, lohen ja
viinin vientiin. Chile haluaisi
lisää teknologiayrityksiä.

”Chile on nälkäinen maa.

Start-up-ohjelma on hyvä esi-
merkki. Voisin laajentaa chile-
läisiin asiakkaisiin paljonkin,
mutta toistaiseksi suomalaiset
riittävät”, Niina Fu sanoo.

Eurokriisi on Fun mukaan
kiristänyt kilpailua Latinalais-
ten Amerikan kasvavista
markkinoista. Hän sanoo yl-
lättyneensä vauhdista, jolla

suomalaiset pk-yritykset ran-
tautuvat alueelle.

Chilessä, Perussa ja Kolum-
biassa byrokratia on yrittäjälle
helpompaa kuin esimerkiksi
Brasiliassa tai Argentiinassa.

”Chilessä on helppoa toi-
mia, pidän mielenlaadusta. Ih-
miset ovat suomalaisten ta-
voin jäyhempiä, mutta ystä-
vyydet kestävät”, kiinalaisen
akupunktiolääkärin kanssa
naimisissa oleva Fu sanoo.

”HALUAMME Chilestä yrittäjä-
henkisemmän. Toivomme chi-
leläisten perustavan yrityksiä
ja luovan työtä sen sijaan, että
he etsivät palkkatyötä”, sanoo
ohjelman apulaisjohtaja Hora-
cio Melo.

Nyt neljäsosa yrittäjistä on
chileläisiä. Puheissa vilisevät
englanninkieliset termit.

Pablo Buzion yritys Intern
Latin America järjestää opiske-
lijoille työharjoittelupaikkoja
Latinalaisesta Amerikasta.

”Tapaamani yritysjohtajat
eivät olisi edes ottaneet minua
vastaan ilman start-up-ohjel-
maa. Kun kerron tulevani tääl-
tä, kaikki kuuntelevat”, Buzio
kertoo.

Kolme suomalaista
start-up-yritystä lihoo
Chilen valtion
yrityshautomossa

Johanna Pohjola

Chile imee maailman kasvuyrityksiä

Gastón Dussaillant (vas.), Pablo Buzio ja Niina Fu saavat rahaa Chilen aloittavien yritysten ohjelmasta,
jonka apulaisjohtaja on Horacio Melon (oik.) 

JOHANNA POHJOLA

Suomalaisyritykset ovat arvostet-
tuja liikekumppaneita Etelä-
Amerikassa, kertoo konsulttiyrit-
täjä Niina Fu.

”Suomalaiset nähdään luotet-
tavina, rehteinä ja helppoina. He
eivät pelaa pelejä tai keksi
ylimääräisiä ongelmia”, aiheesta
väitöskirjaa tekevä Fu sanoo.

Hän on haastatellut tutkimuk-
seensa yrityksiä Brasiliassa,
Kolumbiassa, Perussa, Chilessä
ja Argentiinassa.

”Keskeinen viesti oli, että

suomalaisten sopimukset pitävät,
myös suulliset. Olemme siitä
syystä ylpeitäkin. Suomalaiset
ovat sukupuuttoon kuoleva laji.”

Liika luottamus sopimuksiin
tuo Fun mukaan suomalaisyrityk-
sille joskus pulmia Etelä-Ameri-
kassa, joissa liikekumppaneiden
tekemisiä on tapana valvoa
enemmän.

Tavallista on, että yrittäjillä on
käynnissä useampia bisneksiä.
Suunnittelun aikajänne on Suo-
mea lyhyempi.

”Asiat voivat muuttua matkan
varrella, mutta hoituvat kuiten-
kin. Matka vain on erilainen kuin
Suomessa”, Fu vertaa.
Johanna Pohjola

”Suomalaiset ovat
sukupuuttoon
kuoleva laji”

POIMINTA


