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Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.3.2011 
  
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.3.2011 vahvis ti 
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä myönsi 
vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toim itusjohtajalle.  
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaa n osinkoa 
hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa / A- ja  B- sarjan 
osake. Osingon jaon täsmäytyspäivä on 9.3.2011 ja o singon 
maksupäivä 16.3.2011.     

 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. 
Jäseniksi valittiin Harri Forss, Rainer Häggblom, V eli-Matti 
Kärkkäinen, Roger Nyqvist ja Eeva Punta. Päätettiin , että 
hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavas ti: hallituksen 
puheenjohtajalle 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle  20.000 euroa 
ja jäsenille 15.000 euroa.  
 
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykk y.  
 
Omien osakkeiden hankkiminen  
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita 
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisest i seuraavasti:   
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikai sempien 
valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtu utuksen 
voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta  yhtiön A-
sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin 
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin vä lityksellä. 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen keh ittämiseksi, 
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestely jen 
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin  edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankit aan niille 
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahet ken käypään 
arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonj akokelpoisia 
varoja. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökok ouksen 
päivämäärästä lukien. 
 
Omien osakkeiden luovutus  
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovutta a omia 
osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten  mukaisesti 
seuraavasti:  
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kapp aleen A-
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siit ä, kenelle ja 
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa 
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa 
suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen p äättämällä 
tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vast ikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestely issä, johdon 
palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX He lsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan 



niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luov utushetken 
käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastik etta kuin 
rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa yhden  vuoden 
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.  
 
 
Joensuussa 4.3.2011 
 
Kesla Oyj:n hallitus 
 
 
JAKELU: 

NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.kesla.com 
 
 
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinoin tiin ja valmistukseen erikoistunut 
konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiap uunkorjuun tuotantoketjun kannolta 
tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja 
metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat sek ä hakkurit. Kesla on myös merkittävä 
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaise lle konepajateollisuudelle. Konsernin 
liikevaihto oli vuonna 2010 33,7 miljoonaa euroa. M etsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin 
osuus oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla  on tuotantolaitokset Joensuussa, 
Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä my yntiyhtiö Pietarissa. Keslan 
palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet  noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. 
 


