
Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Gasum Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 24 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

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.

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.
JOHTORYHMÄ

Antero Jännes, toimitusjohtaja

Björn Ahlnäs, johtaja, kehittyvät liiketoiminnat

Jarko Alanko, johtaja, energiapalvelut *)

Kaj Christiansen, johtaja, tekniset palvelut *)

Paula Lähde, johtaja, talous

Kristiina Vuori, johtaja, laki- ja henkilöstöasiat

Christer Paltschik, johtaja, liiketoiminnan suunnittelu

Aleksei Novitsky, johtaja, energiakauppa

Ari Suomilammi, johtaja, siirtojärjestelmän operointi ja kehittäminen

kuukausipalkka
luontaisedut
kokouspalkkiot
Pitkänaikavälin palkitsemisjärjestelmä LTI (max 40 %)

*) myös tulospalkkio (max 10 %)

5. a) Toimitusjohtajan nimi Antero Jännes
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut
etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
Rahapalkat 407 774,85 (sis. kokouspalkkiot, LTI 72 632,35) + luontaisedut 12 660 = 420 434,85
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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

Alhnäs Björn Rahapalkat 222 228,26 (k.palkkiot, LTI 42 455,06) + l.edut 11 820 = 234 048,26
Alanko Jarko Rahapalkat 185 189,36 (k.palkkiot, LTI 36 025,34, tulosp. 7 540,22) + l.edut 15 420 =
200 609,36
Christiansen Kaj Rahapalkat 138 776,33 (k.palkkiot, LTI 22 125,79, tulosp. 4989,86) + l.edut 11460
= 150 236,33
Lähde Paula Rahapalkat 176 891,95 (k.palkkiot, LTI 33 518,30) + l.edut 10 980 = 187 871,95
Novitsky Aleksei Rahapalkat 202 119,63 (k.palkkiot, LTI 44 396,77) + l.edut 9 600 = 211 719,63
Paltschik Christer Rahapalkat 182 928,19 (k.palkkiot, LTI 32 945,56) + l.edut 9 780 = 192 708,19
Suomilammi Ari Rahapalkat 161 788,18 (k.palkkiot, LTI 22 316,45, tulosp. 5085,44) + l.edut
10 623,67 = 172 411,85
Vuori Kristiina Rahapalkat 153 704,21 (k.palkkiot, LTI 31 318,97) + l.edut 10 440 = 164 144,21

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

Toimitusjohtajan eläkeikä 60 vuotta. Tavoite-eläke 66 % eläkepalkasta ja  eläkettä
maksetaan eliniän. Lisäeläkkeestä vuodelle 2009 yhtiölle aiheutuneet kustannuk-
set  n. 200.000 €.

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

Irtisanomisaika on yrityksen puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta
kuusi kuukautta.
Mikäli sopimus irtisanotaan yrityksen toimesta, suoritetaan toimitusjohtajalle koko-
naiskorvaus, joka käsittää irtisanomisajan palkan ja erillisen erokorvauksen, jonka
suuruus määräytyy sopimuksen keston perusteella. Erokorvaus vastaa
1) kuuden kuukauden palkkaa, jos johtajasuhde kestänyt enintään viisi vuotta
2) kahdentoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään viisi ja enintään kymme-

nen vuotta
3) viidentoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään kymmenen ja enintään

viisitoista vuotta
4) kahdeksantoista kuukauden palkka, jos kestänyt vähintään viisitoista vuotta

Mikäli itse irtisanoutuu, ei erokorvausta makseta.
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6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet
Antero Jännes, puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Björn Ahlnäs, varapuheenjohtaja, johtaja, kehittyvät liiketoiminnat

Paula Lähde, johtaja, talous

Kristiina Vuori, johtaja, laki- ja henkilöstöasiat

Christer Paltschik, johtaja, liiketoiminnan suunnittelu

Aleksei Novitsky, johtaja, energiakauppa

Ari Suomilammi, johtaja, siirtojärjestelmän operointi ja kehittäminen

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
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. Vastaus kohdassa 5 d

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

Yhtiössä oli vuonna 2009 käytössä:
tulospalkkiojärjestelmä (max 10 %)
voittopalkkiojärjestelmä (max 6 %)
avainhenkilöiden pitkänaikavälin palkitsemisjärjestelmä (max 30 %)


