
Ruohonjuuri Oy 0510981-4

Yhtiökokous 24.5.2022 Pöytäkirja

Aika: 24.5.2022 kello 17.00

Paikka: Meeting Park, Kluuvikatu 7, Pallas-tila

Osallistujat: Liite 1

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Neuvonen avasi kokouksen kello 17.03.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden

ääntenlaskijan valinta, sekä sihteerin kutsuminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Onni Ogbeide. Valittiin pöytäkirjan

tarkastajiksi Erland Eklund ja Juha Stenbacka. Valittiin ääntenlaskijoiksi

Niko Tanska ja Juha Stenbacka. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi

Arttu Piipposen.

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouksen menettelytapojen hyväksyntä

Yhtiöjärjestyksen 7§ mukaan

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan

kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen

täsmäytyspäivää heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan

tai sähköpostiosoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä.

Kokouksen esityslista ja linkki materiaaleihin on postitettu osakkaille

4.5.2022

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistui:

● läsnä tai edustettuna 22 osakasta

● etäyhteyden kautta 9 osakasta

● 113085 kpl osakkeita ja n. 52 % kaikista osakkeista

● etänä vieraita 1

● läsnä toimitusjohtaja 1

● läsnä vieraita 1

Lista osallistujista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

5 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Päivi Paltola kertoi liiketoiminnan tilasta ja ajankohtaisista
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haasteista.

6 § Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus

Varatoimitusjohtaja Topias Nieminen esitteli tilinpäätöksen.

7 § Esitellään tilintarkastuskertomus

Kokouksen puheenjohtaja Onni Ogbeide esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomioita poikkeamista.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätös 8§: vahvistettiin tilinpäätös.

9 § Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Päätös 9§: osinkoa maksetaan 1,41 euroa/osake ja yhteensä 305 477,91 euroa,

mikä on noin 5% omasta pääomasta. Osingon maksuun käytetään tilikauden 2021

tulos ja lisäksi varoja vapaasta omasta pääomasta. Oikeus osinkoon on niillä,

jotka on 26.5.2022 merkitty arvo-osuusjärjestelmässä osakkeiden omistajiksi

(täsmäytyspäivä). Osinko maksetaan 3.6.2022 Euroclear Finland Oy:n

ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

Lisäksi Ruohonjuuri-rahastoon siirretään 35 000 euroa.

10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös 10§: myönnetiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

vastuuvapaus.

11 § Hallituksen jäsenten palkkio

Päätös 11§: hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio

yhtiökokouksen 2022 jälkeen alkavalla kaudella seuraavasti:

KK-palkkio (=> Vuosipalkkio)

Jäsen 700 (=> 8400 / v)

VPJ 1000 (=> 12000 / v)

PJ 1500 (=> 18000 / v)

Aiemmat kk-palkkiot 700 (jäsen), 1000 (vpj) ja 1500 (pj)

Palkkio maksetaan niiltä kalenterikuukausilta, joista vähintään 14 päivää

sisältyy hallituksen toimikauteen.

Palkkiosta ¼ annettaan Ruohonjuuren osakkeina ja osakemerkintä tehdään

markkinahintaa vastaavalla tasolla. Palkkion maksussa voidaan käyttää yhtiön

liikkeelle laskemia uusia osakkeita, yhtiön hallussa olevia osakkeita tai yhtiön
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markkinoilta hankkimia osakkeita.

Lisäksi maksetaan:

● matkakorvaus ja päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti

● Suomen ja ulkomaan väliset ja muut korkeammat matkakustannukset

kohtuullisten kustannusten mukaan

Lisäksi hallitus voi vuosittain päättää erityisiin työryhmiin osallistuville

jäsenille maksettavasta palkkiosta. Tällaisten lisäpalkkioiden yhteissumma voi

vuoden aikana olla enintään 10 000 euroa henkeä kohden ja matkakulujen

korvaus yllä esitettyjen periaatteiden mukaan.

12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä

(5) seitsemään (7) jäsentä.

Päätös 12§: hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin

seuraavat henkilöt:

● Nicolas Fogelholm

● Nora Malin

● Tuulikki Markkula

● Pasi Mäkinen

● Aleksi Neuvonen

● Laura Räsänen

● Reima Rönnholm

Ehdokkaista Pasi Mäkinen olisi uusi jäsen hallitukseen, hän on työskennellyt

vuosikymmeniä Keskossa monipuolisissa kaupan alan tehtävissä ja hän tuo

hallitukseen erityisesti ketjutoiminnan, riskienhallinnan ja talousohjauksen

osaamista.

Muut ehdokkaat ovat hallituksen nykyisiä jäseniä.

Päätös 13§: hallitukseen valittiin nimitysvaliokunnan esittämät ehdokkaat

yhtiökokouksen 24.5.2022 jälkeen alkavalle kaudelle:

● Nicolas Fogelholm

● Nora Malin

● Tuulikki Markkula

● Pasi Mäkinen

● Aleksi Neuvonen

● Laura Räsänen

● Reima Rönnholm
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14 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Onni Ogbeide päätti kokouksen kello 18.12.

Aikaa keskustelulle

Kokouksen jälkeen oli varattu noin 30 minuuttia aikaa keskustelulle.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

[allekirjoitukset sähköisesti]

Onni Ogbeide Arttu Piipponen

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Erland Eklund Juha Stenbacka

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja
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