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NORDIC ID OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020 

 
 
Aika Keskiviikko 27.5.2020 klo 14:00. 
 
Paikka Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo. 
 
Osallistujat 
 

Nordic ID Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja 
saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä.  

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät 
osakkeenomistajat (liite 1). Osakkeenomistajien edustaja Henri Ojanen oli läsnä kokouksessa. 

Lisäksi läsnä oli hallituksen puheenjohtaja Jorma Lalla, toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski ja Christel 
Finne. 

 
 
1.   KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 

 Hallituksen puheenjohtaja Jorma Lalla avasi kokouksen. 
 

2.    KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Christel Finne. 

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja 
totesi, että asiat käsitellään yhtiökokouksessa esillä olevan esitylistan mukaisessa järjestyksessä.  

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.5.2020 yhtiökokouskutsun 
yhteydessä pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 8.5.2020 
mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. 

Todettiin, että Henri Ojasen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan 
liitteeksi 2. 

 
3.   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN  

 

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Henri Ojanen.  
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4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Todettiin, että kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistu 5.5.2020 yhtiön internetsivuilla 
ja yhtiötiedotteena samana päivänä. Todettiin, että yhtiökokouskutsu on ollut yhtiöjärjestyksen 
edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla.  

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla 
poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, mukaisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). 

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN    
  

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli kolme osakkeenomistajaa 
valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna  
75.298 osaketta ja ääntä.  

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). 

6. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 

 

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä 
18.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi niiden todettiin olevan saatavilla myös 
kokouspaikalla. Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat. 
Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen on esitetty yhtiökokoukselle. Asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 
4-5). 

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 
 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1-31.12.2019. 

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN 
  

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 
133,285.72 euroa ja, että tilikauden tappio oli 892 469,03 euroa.  

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 yhtiön 
voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 
(liite 6).   

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. 
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9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA 
TOIMITUSJOHTAJALLE 

 

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminnen koskee tilikauden 2019 aikana hallituksen jäseninä tai 
yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, eli hallituksen jäseniä Jorma Lallaa, Mammu Kaariota, 
Veijo Komulaista, Leevi Parsamaa, Juha Tiittasta, Anna Topparia sekä toimitusjohtaja Juha Reimaa. 

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1-31.12.2019 
aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.  

10.   HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN  
 

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että puheenjohtajalle maksetaan 
palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi 
hallitus on ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman 
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. Hallituksen ehdotus otettiin 
pöytäkirjan liitteeksi (liite 6). 

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota ja kulukorvauksia 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

11.   HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN 
 

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) 
jäsentä. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6). 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12.    HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN 

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin 
uudelleen nykyiset jäsenet Jorma Lalla, Mammu Kaario, Veijo Komulainen, Leevi Parsama, Juha 
Tiittanen ja Anna Toppari. Hallituksen ehdotus otetiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 
valitaan Jorma Lalla, Mammu Kaario, Veijo Komulainen, Leevi Parsama, Juha Tiittanen ja Anna Toppari.  

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN 

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan 
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6,). 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan.  
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Pöytäkirjan liitteet: 

 

1. Ääniluettelo  
2. Äänestysohjeet 
3. Kokouskutsu 5.5.2020 
4. Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1-31.12.2019 
5. Tilintarkastuskertomus  
6. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 
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