
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Arek Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 9%

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimialana työeläketoimialan palveluyrityksenä on automaattinen tietojen-
käsittely ja atk-alan palvelujen, tuotteiden ja järjestelmien myynti sekä tähän liittyvä
suunnittelu, valmistus, ohjelmointi, asennus, koulutus, konsultointi, huolto, ylläpito
ja tuki. Yhtiö voi pääasialliseen toimintaansa liittyen omistaa kiinteistöjä ja arvopa-
pereita.

3. 31.12.2009 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. Kts. liitteenä
oleva toimintakertomus ja tilinpäätös.

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. Toimitusjohta-
ja: Tulospalkkion maksimimäärä on 4 kertaa joulukuun veronalainen kuukausi-
palkka. Muu johto (johtoryhmä: 4 henkilöä vuonna 2009): Tulospalkkion maksimi-
määrä on 2,5 kertaa joulukuun veronalainen kuukausipalkka.

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Ari Ikonen 28.10.2009 asti. Vt. Päivi Harju 26.4.2010 asti.
Matti Ylilammi 26.4.2010 alkaen.
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä Rahapalkka: 133.304,40 €, vuosibonukset:
20.655,70 €, luontaisedut: 17.646,60 €.
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 Rahapalkka: 331.692 €, vuosibonukset:
21.499 €, luontaisedut: 3.880 €.
e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkees-
tä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 63-68 vuotta; 9.422,32 euroa. Uu-
della toimitusjohtajalla ei lisäeläkettä.
f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irti-
sanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 3 kk:n irtisanomisaika.
Mikäli toimitusjohtajasta riippumattomat syyt johtavat työsuhteen päättymiseen,
maksetaan toimitusjohtajalle työsuhteen päättyessä 6 kk:n palkkaa vastaava ker-
tasuoritus irtisanomisajan palkan lisäksi.
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
Jukka Rantala, puheenjohtaja
Anssi Raitanen, varapuheenjohtaja 11.3.2010 asti
Sakari Kalske
Jouko Oksanen, varapuheenjohtaja 11.3.2010 alkaen
Juhani Karjasilta
Maija-Liisa Kervinen
Jyri Tapper
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. Ei
ole.
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. Ei ole.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalk-
kioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.
Tulospalkkion maksimimäärä on 1,5 kertaa joulukuun veronalainen kuukausipalk-
ka


