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KESLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU  
 
Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaisee n yhtiökokoukseen, joka pidetään 
1.3.2012 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipai kassa, Kuurnankatu 24, Joensuu. 
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luv un mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 makseta an osinkoa 0,25 euroa kutakin 
A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon  täsmäytyspäivä on 6.3.2012 
ja että osinko maksetaan 13.3.2012.   
- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hall itukseen valitaan viisi (5) 
jäsentä, jotka ovat Harri Forss, Rainer Häggblom, V eli-Matti Kärkkäinen, Roger 
Nyqvist ja Eeva Punta. Nimitysvaliokunta esittää, e ttä hallituksen palkkiot 
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle  maksetaan 30.000 euroa, 
varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.0 00 euroa toimikaudelta.  
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajil le ja jäsenille korvataan 
matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. 
Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkas tajaksi valitaan KHT-Yhteisö 
Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana  KHT Ulla Nykky. Korvauksena 
esitetään maksettavaksi kohtuullinen korvaus laskua  vastaan.     
 
2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hall itukselle hankkia omia 
osakkeita 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukse lle myönnetään valtuutus 
hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiöla in säännösten mukaisesti 
seuraavasti: 
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikai sempien valtuuksien nojalla 
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloa ikana ylitä yhteensä 338.313 
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet han kitaan muussa kuin 
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen keh ittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittami sessa, johdon palkitsemisessa 
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäv äksi. Osakkeet hankitaan 
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hank intahetken käypään arvoon. 
Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpo isia varoja. Hallitus 
ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden y htiökokouksen päivämäärästä 
lukien. 
 
3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hall itukselle luovuttaa omia 
osakkeita 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukse lle myönnetään valtuutus 
luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiö lain säännösten mukaisesti 
seuraavasti: 
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kapp aleeen A-osakkeen 
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenell e ja missä järjestyksessä 
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet mu ussa kuin osakkeenomistajien 
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan l uovuttaa hallituksen 
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laaj uudessa vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestely issä, johdon palkitsemisessa, 
tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järje stämässä julkisessa 
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkis essa kaupankäynnissä 
muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne vo idaan luovuttaa muuta 
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus eh dottaa, että valtuutus on 
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 
 
4. Kesla Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus nimitysto imikunnan asettamiseksi  
Kesla Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa osakkeenomis tajista tai 
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoi mikunnan perustamista. Asiaa 
koskevana ehdotuksena nimitysvaliokunta esittää, et tä yhtiökokous asettaa 
osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustaji sta koostuvan 



nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on  yhtiökokoukselle tehtävän 
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hall ituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen  valmistelu ja esittely 
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi ää nimäärältään suurinta 
osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa E uroclear Finland Oy:n pitämän 
yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi esitetään 
yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarka stuspäivää 20.2.2012. Lisäksi 
nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi asiantunti jajäsenenä hallituksen 
puheenjohtaja. 
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituks en puheenjohtaja ja 
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. p äivänä. 
 
Yhtiökokousasiakirjat  
Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätöse hdotukset, on saatavilla 
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla. fi kohdassa Sijoittajille - 
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yh tiön tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, o n saatavilla viimeistään 
9.2.2012 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijo ittajille - Vuosikertomus. 
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakke enomistajille ja ne ovat 
nähtävillä yhtiökokouksessa.  
 
Osallistumisoikeus  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomista jalla, joka on 20.2.2012 
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland  Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallin tarekisteröity, pyydetään 
ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin  tilinhoitajayhtei söönsä saadakseen tarvittavat 
ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenh oitajan tilinhoitajayhteisö 
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan,  joka haluaa osallistua 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 
viimeistään 27.2.2012.  
 
Ilmoittautuminen  

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökoko ukseen, tulee ilmoittaa 
osallistumisestaan viimeistään 27.2.2012  
- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com  
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurn ankatu 24, 80100 Joensuu  
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai  
- puhelimitse numeroon 0400 614 352 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmo ittautumisen yhteydessä.  

 
 
Joensuu 25.1.2012 
 
Kesla Oyj 
Hallitus 
 
 
LISÄTIETOJA: 
Hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta, 0400 298 465 
 
 
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 sekä hakkurit. Kesla o n myös merkittävä konepajatuotteiden 
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollis uudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 
43,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdost a viennin osuus oli 63,8 %. Vuonna 1960 
perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuus sa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä 
sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa o n noin 280 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 


