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1. a) Altia Oyj
b) 100 %

2. Yhtiön toimialana on harjoittaa 1. alkoholijuomien ja alkoholipohjaisten
tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 2. muiden juomien
valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 3. etanolin ja etanolipohjaisten
tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja myyntiä; 4. muiden bioteknisten ja
teknokemiallisten tuotteiden valmistusta ja myyntiä; 5. uudistuvista
luonnonvaroista valmistettavien tuotteiden valmistusta ja myyntiä; 6. näihin
toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa sekä teknologian ja suunnittelu- ja
laboratoriopalvelujen myyntiä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja
arvopapereita.

3. Liitteenä tasekirja tilikaudelta 2010.

4. Toimitusjohtajan lisäksi muun johdon muodostaa Altia -konsernin johtoryhmä.
Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja,
tuotantojohtaja, Brands -liiketoiminnasta ja Trading -liiketoiminnasta vastaavat
johtajat.

Palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista, lisäeläkevakuutuksesta
ja tulospalkkiosta, jotka yhtiön hallitus päättää. Lisäksi yhtiöllä on käytössä
kannustinjärjestelmä, jonka ehdot ja siihen kuuluvat henkilöt yhtiön hallitus
päättää.

Pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän palkkiotasototeuma vuodelta 2010 on
59,4 %. Liitteenä Altian pitkäaikaisen kannustusjärjestelmän 2009 – 2011
ehdot.

Katso liitteenä oleva tulospalkkiopolitiikka.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Antti Pankakoski

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä
muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Nimi Rahapalkka Luont.etu Veronalainen ansio
Pankakoski Antti 275512,17 15508,65 291020,82
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c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja
osakeperusteiset oikeudet

Ei ole

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi
saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Nimi Rahapalkka Luont.etu
Veronalainen
ansio

Laakso Sirpa 124046,09 10537,65 134583,74
Tuominen Hannu 137885,41 12479,25 150364,66
Tanninen Tomi 138176,03 15002,25 153178,28
Lampinen Kari 153712,03 1672,95 155384,98
Hultin Joacim 1500000 SEK 84000 SEK 1584000 SEK

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä
lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Eläkeikä 63 v. lisäeläke on maksuperusteinen (Defined Contribution), 2010
lisäeläkkeestä aiheutui 90 122 euron kustannus.

f) Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen päättyessä irtisanomiseen
Altia Oyj:n taholta, toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden
palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

 Jos Altia irtisanoo tämän sopimuksen perusteilla, joilla työsuhde voidaan
irtisanoa tai purkaa työsopimuslain 7:2 §:n tai 8:1 §:n nojalla, ei
toimitusjohtajalla ole oikeutta edellä mainittuihin irtisanomisajan palkkaan eikä
ylimääräiseen kuuden (6) kuukauden rahakorvaukseen. Muita saatavia
korvauksia ei ole.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2010 ja ylimääräinen yhtiökokous
25.8.2010

Hallitus:

Jarmo Leppiniemi, puheenjohtaja
Riitta Vermas, varapuheenjohtaja 28.4.2010 saakka
Catarina Fagerholm, jäsen 28.4.2010 saakka, varapuheenjohtaja 28.4.2010
alkaen
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jäsenet:

Ulla Sydänoja-Wallin, jäsen 28.4.2010 saakka

Ainomaija Haarla, jäsen
Ilkka Puro, jäsen
Markku Rönkkö, jäsen
Annikka Hurme, jäsen 28.4.2010 alkaen
Mikael Aro, jäsen 25.8.2010 alkaen

b) Altia Oyj:n yhtiökokous 28.4.2010:

”13
Palkkion määrääminen hallituksen jäsenille, komiteoiden jäsenille ja
tilintarkastajille

Päätettiin, että hallituksen jäsenille, jotka eivät saa palkkaa Altia -konserniin
kuuluvalta yhtiöltä, suoritetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 2.750
euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1.800 euroa/kk ja jäsenille 1.450 euroa/kk.
Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kultakin läsnä ollulta kokoukselta.

Päätettiin, että tarkastuskomitean ja nimitys- ja palkkiokomitean
jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kultakin läsnä ollulta
kokoukselta kuin hallituksen jäsenille.”

Kokouspalkkiot Hallituspalkat Komiteapalkat Yhteensä
Mikael Aro          1 200,00          5 800,00                  -          7 000,00
Catarina Fagerholm          6 600,00         20 200,00         2 400,00   29 200,00
Ainomaija Haarla          6 600,00         17 400,00         2 400,00   26 400,00
Annikka Hurme          4 200,00         11 600,00                  -        15 800,00
Jarmo Leppiniemi
(pj)          6 600,00         33 000,00         7 200,00   46 800,00
Ilkka Puro          6 600,00         17 400,00         4 800,00   28 800,00
Markku Rönkkö          6 600,00         17 400,00         3 000,00   27 000,00
Riitta Vermas          1 800,00          7 200,00            600,00     9 600,00
Ulla Sydänoja-
Wallin          1 800,00                    -                       -          1 800,00

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön
(executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön
on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä
muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.

Ei ole
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7. Kaikki Altian työntekijät kuuluvat Altia -konsernissa noudatettavan
vuositulospalkkausjärjestelmän piiriin. Vuositulospalkkaus perustuu budjetissa
vahvistettuun operatiiviseen tulostavoitteeseen.

Katso liitteenä oleva tulospalkkiopolitiikka.


