
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Gasum Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 24 % A-osakkeista ja 1 K-osake

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

 Yhtiö harjoittaa maakaasun hankintaa, kuljetusta, jakelua ja myyntiä sekä
toimintaa, jolla pyritään lisäämään maakaasun käyttöä. Lisäksi yhtiö harjoit-
taa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osak-
keita, osuuksia ja kiinteistöjä, olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortiois-
sa, joiden toiminta liittyy maakaasuliiketoimintaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja
myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

3. 31.12.2010 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase.
Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tu-
loslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon. Lähetetään
erikseen.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suun-
natun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkko-
jen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset
tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osake-
perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

N. 40 konsernin avainhenkilöä (ml. toimitusjohtaja ja muu johto) kuuluu ns.
Long Term Incentive- palkitsemisjärjestelmän piiriin. Jakson 2008 – 2010
palkitsemisen kriteereinä ovat konsernin kolmen vuoden yhteenlaskettu EVA
ja maakaasun markkinaosuus. Hallituksen jäsenten maksimipalkkioprosentti
on 40 % ja muiden 30 %

Jännes Antero toimitusjohtaja

Ahlnäs Björn muu johto
Alanko Jarko
Christiansen Kaj
Lähde Paula
Novitsky Aleksei
Paltschik Christer
Suomilammi Ari
Vuori Kristiina

5. a) Toimitusjohtajan nimi Antero Jännes

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
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Rahapalkat 418 688,26 (sis. kokouspalkkiot, LTI 93 792,85) + luontaisedut 11
460 = 430 148,26 €

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperus-
teiset oikeudet ei ole
d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat koko-
naissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Rahapalkat  1 556 422,59 (kokouspalkkiot, LTI 342 246,29, tulospalkkiot
29 275,07) + luontoisedut 84 600 = 1 641 022,59 €

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

 Eläkeikä 60 vuotta, kokonaiseläke yhdessä lakisääteisten eläkkeiden
 kanssa 66 % lisä eläkkeen perusteena  olevasta palkasta.
 Eläkepalkka: vakuutuksenottajan vakuutetulle eläketapahtumavuotta edel-
 tävien 10 kalenterivuoden aikana maksettujen TEL:n mukaisten vuosiansi-
 oiden perusteella laskettu keskimääräinen kuukausiansio (= TEL:n mukai-
 nen eläkepalkka vuoden 2004 lainsäädännön mukaan)
 Vuoden 2010 vakuutusmaksu 230.709 e per 1.7.2010.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Irtisanomisaika on 6 kuukautta ja irtisanomiskorvaus on 18 kuukauden
 palkka, koska työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Jännes Antero pj.
Ahlnäs Björn vpj.
Lähde Paula
Novitsky Aleksei
Paltschik Christer
Suomilammi Ari
Vuori Kristiina

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkki-
oiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana
maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät
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Rahapalkat 1 195 343,86 ( kokouspalkkiot + LTI 263 603,08) + luontaisedut
  60 480  = 1 255 823,86 €

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

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Tulospalkkiojärjestelmä, johon kuuluvat kaikki muut henkilöt paitsi hallituk-
sen jäsenet. Maksimipalkkio 10 % vuosiansioista (ilman palkkioita).

Voittopalkkiojärjestelmä, johon kuuluvat kaikki muut henkilöt paitsi ne, jotka
kuuluvat  Long Term Incentive (LTI)-järjestelmään. Maksimipalkkio 6 % vuo-
siansioista (ilman palkkioita).

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

 Aho Seppo                                   koko vuoden
 Eloranta Jorma                            koko vuoden pj.
 Emeliyanov Sergey                     koko vuoden
 Frankenberg Peter                       toukokuun yhtiökokouksesta lähtien
 Karttinen Timo                             koko vuoden
 Saul Achim                                   toukokuun yhtiökokoukseen asti
 Specht Lukas                               toukokuun yhtiökokoukseen asti
 Tsygankov Stanislav                   koko vuoden
 Tumat Jörg                                   toukokuun yhtiökokouksesta lähtien
 Turunen Taisto                             toukokuun yhtiökokoukseen asti
 Väisänen Jarmo                           toukokuun yhtiökokouksesta lähtien

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden
aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

 Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 24 000 euroa, varapu
 heenjohtajan 15 000 euroa ja jäsenen 12 000 euroa. Kokouspalkkio on kai
 kille 400 euroa.


